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Professor THEODOR B. LINDÅL

Jeg maa til at begynde med bede undskyldt at mit sprog hverken er
dansk — norsk — eller svensk, men en slags skandinavisk og dog ikke
skandinavisk nok, da det gør mig nogen vanskeligheder og maaske ikke för-
staas af alle.

Men jeg gør mig klart at paa de Nordiske juristmøder maa der benyttes
et forstaaeligt skandinavisk sprog, og hvis det lykkes mig at gøre mig for-
staaelig, haaber jeg at forskellige fejl og det at talen bliver en sammen-
blanding af dansk — norsk og svensk, vil blive undskyldt og eventuelt har
sin praktiske berettigelse.

Det samme kan jeg sige om mit trykte indledningsforedrag. Det er, som
bemærket på side 16, tænkt som en praktikers synspunkter angaaende
erstatningsreglernes betydning i forhold til børn fra et præsentivt, oprejs-
ningsmæssigt og forsikringsmæssigt synspunkt og som et grundlag til diskus-
sion om hvorvidt de skandinaviske lande kan finde en fælles front til
forbedring af den, efter min mening, utilfredsstillende tilstand.

Paa et sted som dette maa spørgsmaalet diskuteres paa en temmelig vid
og almindelig basis — i store linjer — uden for megen videnskabelig
fordyben sig i enkelte teoretiske problemer.

Det vil derfor være af stor betydning at de fejl, man gennem praksis
har fundet i de enkelte land paapeges, og man paa dette grundlag prøver
paa at finde ud af, hvad der kan gøres for at faa disse rettet.

Jeg haaber at der fra hvert enkelt lands side fremkommer oplysninger
om gældende tilstand, og at fejlene paapeges. Mit skriftlige foredrag er jo
meget summarisk paa dette felt.

I denne forbindelse maa jeg bede undskyldt at jeg paa side 3 (jfr. side 15)
har gjort mig skyldig i en fejltagelse, hvor jegi siger, at den personlige
myndighedsalder i Danmark er 16 aar. Den er jo som bekendt 18 aar, dog
med den undtagelse at den som er fyldt 15 aar har en vis dispositionsret
over kontrakter vedrørende personligt arbejde. Det samme er vistnok til-
fældet i Norge og Sverige.

I indledningen til mit trykte foredrag har jeg henvist til hvad der er
fremkommet paa de sidste møder angaaende erstatningsretlige spørgsmaal.
Og jeg tror det kan fastslaas at baade der og i mange naandbøger ogi
tidskriftsartikler fremkommer det som den almindelige mening, at erstat-
ningsreglene som de er eller praktiseres, i det hele taget lider af store fejl.
Jeg antager at der paa dette sted ogsaa bliver nogenlunde enighed paa
dette punkt.

Men naar dette anerkendes kan der næppe blive delte meninger om at
regiene angaaende børns erstatningsansvar er endnu mere forfejlede, da
børns særstilling gør forholdene angaaende børns erstatningspligt endnu
mere indviklede. Skønt jeg saaledes mener at der i almindelighed kan
ventes nogenlunde enighed i kritikken, saa er det sikkert ikke sandsynligt
at enigheden bliver saa stor, naar der skal tages bestemmelse om hvilke
ændringer der bør gøres for at faa — i alt fald — et noget bedre resultat.

Og dette er jo hovedsagen. Her bliver der ikke taget nogen bindende
beslutning — ingen afstemning. Men for dem, som senere skal tage bestem-
melser angiaaende problemets løsning vil det have sin betydning at de for-
skellige synspunkter kommer frem og belyses.

Skønt jeg paa side 17 i mit foredrag har fremsat syv thesis som grundlag
for diskussionen, og disse er noget kategorisk formet, saa vil jeg bestemt
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understrege at jeg ikke har gennemtænkt spørgsmaalet saa grundigt at
jeg kan hævde at de fremsatte thesis indeholder den rigtige løsning. Tværti-
mod gør jeg mig ganske klart at nogen af dem i alt fald er meget diskutable.

Det grundlæggende spørgsmaal for diskussion, de lege ferenda, bliver dette:
Bør man søge at finde frem til en tilfredstillende løsning paa det erstat-
ningsretlige grundlag vi allerede har eller bør man principielt slaa ind-
paa en ny vej i hvilket tilfælde forsikringsvejen fortrinsvis kommer i betragt-
ning. Det fremgaar af mit foredrag at jeg har mere tro paa en grundig
kursændring. Jeg ved at der findes jurister som hælder til den samme
anskuelse, men jeg ved ogsaa at der findes mange mere «konservativt»
indstillede — hvis jeg maa benytte det udtryk. Men nogle af de sidstnævnte
vil dog maaske have en anden mening naar det drejer sig om børn.

Hvad der først og fremmest har præget mit synspunkt er at den
dobbelte opgave erstatningsreglerne nu har, prævention og: oprejsning —
ikke kan løses paa samme maade og at de to opgavers sammenkobling fører
til at snart den ene snart den anden ifaar for stor vægt.

Spørgsmaalene maa derfor løses hvert for sig. Angaaende den præventive
side kan jeg ikke indse andet end at behandlingen af børn bør være meget
individuel og nyanoeret. Det bliver ikke tid til -at drøfte den side nærmere
i alt fald ikke foreløbig, og jeg maa derTor nøjes med at henvise til mit
skriftlige indlæg, navnlig side 11—12.

Men angaaende den side af sagen, der angaar oprejsning vil jeg frem-
sætte et par korte bemærkinger.

Det er naturligvis et spørgsmaal for sig, hvorvidt børn idet hele taget bør
være erstatningspligtige. Med en vis ret kan det siges at skade forvoldt af
smaa børn i alt fald maa anses for hendelig. Men billighedshensyn har
dog ført til, at hvor dette synspunkt principielt er anerkendt — som i den
norske lovgivning — saa gøres der en undtagelse naar barnet har midler
(jfr. ogsaa Bürgerliches Gesetzbuch 828 jfr. 829).

Og hvor principet er at børn er ansvarlige som tilfældet er i Danmark,
Island og Sverige, er der ogsaa gjort undtagelser. Her er der aabnet
en vej for stor usikkerhed og det er den rene tilfældighed der danner
kriteriet for hvorvidt erstatning ydes eller ikke — den tilfældighed om
hvorvidt barnet har midler, om hvorvidt det har vist særlig dadelværdig
opførsel osv.

Desuden har domstolene her en meget vanskelig opgave at løse, og systemet
fører til at sagsanlæg maa blive hyppige, da der ikke findes nogen almin-
delig regel, som man kan rette sig efter.

Forældres ansvar — ofte subsidiært — træder her i nogen grad til, dog
betinget af subjektive momenter.

Men ogsaa i det tilfælde opstaar der forskellige vanskeligheder. Her maa
jeg lade mig nøje med at henvise til mit trykte foredrag side 12-13.

I denne forbindelse vil jeg særlig understrege den vanskelige bedømmelse
af, hvornaar et barn anses for medhjælper hos forældrene og hvornaar ikke.
Som eks. kan nævnes: En dreng paa 12-13 aar kører paa cykel i byen for sin
moder og paakører en fotgænger. Forældrene er vistnok ikke ansvarlige. Men
hvis drengen samtidig har nogen varer med fra sin fars forretning er de
— i alt fald faderen ansvarlig.

Det indviklede spørgsmaal med identification af forældre og børn kan
ogsaa nævnes. I den forbindelse vil jeg navnlig henvise til prof. Andenæs'
artikel i T.f.K. 1043 s. 361. Den prekære situation naar den ene af forældrene
anses for ansvarlig, men den anden ikke, bør ogsaa huskes. Tiden tillader
ikke, at jeg gaar nærmere ind paa disse spørgsmaal.

Jeg! tror ogsaa at de veje man har været inde paa til forbedring af
tilstanden, nærmest maa klassificeres som blindveje.

Og jeg kan ikke indse andet end at hvis skade forvoldt af børn i det
hele taget skal oprettes, saa maa man slaa ind paa forsikringsvejen.
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Her har jeg maaske lov til at henlede opmærksomheden paa at børn
udgør en stor del af enhver nation, saaledes at det spiller en stor praktisk
rolle paa hvilken maade deres erstatningsansvar er ordnet.

Eksempelvis kan nævnes at i aaret 1950 — det er den sidste nøjagtige
statistik jeg har — udgjorde børn og unge mennesker 19 aar og yngre ca.
40 % af befolkningen i Island.

Her kommer ogsaa i betragtning at en stor del af forældrene er saa
ubemidlede at erstatningskrav paa dem er uden betydning. Paa side 196 i
referat fra det 18. nordiske juristmøde har professor Ragnar Bergendal
anslaaet antallet af saadanne forældre i Sverige til ca.80 % af befolkningen.
Og naar svenskerne som bekendt regnes for det rigeste af de nordiske
folk, maa dette tal antages at være højere for de andre nordiske folks
vedkommende. Denne, dog meget ufuldstændige statistik — viser antagelig
at i de fleste tilfælde bliver skade forvoldt af børn ikke erstattet, og deres
principielle erstatningspligt har saaledes praktisk talt en minimal betydning,
baade hvad angaar prævention og oprejsning, navnlig da lempelsesreglerne
ogsaa kommer til.

Er det heldigt og er det retfærdigt at en saa stor del af de forekommende
skader maa bæres som en hændelig ulykke af dem som er saa uheldige
at lide skaden.

Det kan jeg ikke indse, og navnlig ikke naar man henser til de stadige
udvidelser af objectivt ansvar.

Det er mig klart at hvis man vælger for sikrings vej en vil man ogsaa der
møde forskellige vanskeligheder, men mange af dem er ikke særlige for
dette felt men almindelige forsikringsmæssige problemer.

Paa side 14 i mit trykte foredrag har jeg paapeget at formen for den
foreslaaede forsikring næppe burde diskuteres foreløbig, da spørgsmaalet
jo først og fremmest er, om hvorvidt man idet hele taget bør slaa ind paa
forsikringsvejen.

Enkelte spørgsmaal vil det dog være rigtigt at tangere f. eks. regresretten.
Hvad børn angaar mener jeg — jfr. nærmere s. 14 — at denne ikke kom-
mer i betragtning. Men angaaende forældre og andre tilsynspligtige maa
spørgsmaalet ses fra et mere almindeligt synspunkt, saaledes at det vil føre
for vidt at tage den side op til grundig behandling. Jeg kan dog ikke lade være
at nevne, at efter min mening maa regresretten i det hele taget tages
med en viss skepsis — en saadan privat præventiv retshaandhævelse kan
let føre til uheldige resultater, og desuden er det ogsaa vanskeligt at bestemme
begrebet grov uagtsomhed.

Til slut vil jeg lige nævne de beløb, det drejer sig om. De spiller jo i
og for sig sin rolle, hvadenten man benytter forsikring eller ikke.

Det er bekendt at det ofte drejer sig om store beløb og det er i og for
sig et spørgsmaal om en begrensning af disse ikke bør komme i (betragtning.
Beløbene bliver jo trykkende ikke alene for den enkelte, men ogsaa for
samfundet i det hele, navnlig da det objektive ansvar — driftsansvaret —
stadig udvides og saaledes virker som en forsikringsmæssig udjævning, selv
om forsikringsformen ikke benyttes.

Hvad tingskade angaar har man jo en nogenlunde brugbar maalestok for
skaden. Ogsaa her er det dog et spørgsmaal hvorvidt skaden bør erstattes
fuldt ud, navnlig naar det dreier sig om enorme beløb.

Personskade og ideel skade, er mere vanskelige, navnlig fordi man
der ikke har nogen bestemt maalestok. Her forekommer det mig at en
nedskæring af beløbene er paa sin plads, og da saaledes, at der sættes en
grænse opad, men bestemmelsen af beløbets størrelse ellers overlades dom-
stolens skøn. Navnlig kommer denne metode i betragtning naar det drejer
sig om skade forvoldt af børn. Man er jo allerede noget inde paa den vej.
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Justitierådet GUNNAR NYBERGH

Herr Ordförande, Mina Damer och Herrar !
Foreliggende ämne hör till de mest invecklade. Någon brist på syn-

punkter förefinnes inte. Svårigheten består i att bemästra dem. Den
ärade inledaren har sökt göra det med hjälp av försäkring och kan där-
vid stöda sig på en utbredd opinion. För min del kan jag dock icke i
allo vara ense med honom. Det förefaller mig nämligen som skulle han
hava dels, åtminstone i viss mån, underskattat dessa andra synpunkter,
dels överskattat försäkringens möjligheter att lösa frågan.

I vetenskapliga sammanhang går man ofta tillbaka till Adam och
Eva. Jag skall också göra det, men icke av vetenskaplig grundlighet
utan blott för att taga exemplet, att Adam förorsakat Eva skada. En
testningsfråga brukar nu vara: Vad sköt Adam i paradiset? Det riktiga
svaret är: skulden på Eva. Vi finna sålunda, att den fråga, varav vår
är en del, har gamla anor och den dyker ånyo opp bl. a. i naturrätten.
Enligt vissa företrädare för denna meningsriktning är det naturligt, att
den som förorsakat skadan även bör ersätta den. Enligt andra anhän-
gare av samma åsiktsriktning är det naturligt, att den som lidit skada
får bära den. Men vad är sanning?

Med romarrätten bröt culparegeln, eller skuldprincipen, definitivt
igenom. Det kan emellertid vara lämpligt att redan här påpeka en åt-
skillnad i skuldbegreppet mellan romersk och germansk rätt. I romar-
rätten togs begreppet i snävare bemärkelse: culpa kunde blott till-
räknas fullvuxna, icke barn. I germansk rätt var skuld ett vidare be-
grepp: också barn kunde göra sig skyldiga till uppsåt och vållande. Som
bevis härpå kan hänvisas till 1734-års lags stadganden om övermagas
ansvarighet (Missgärningsbalken Kap. 31 och 37). Oavsett culparegelns
genombrott har, som envar vet, idén om ansvar utan culpa i nutida
lagstiftning ingalunda förlorat utan tvärtom vunnit i betydelse. I händelse
culparegeln icke befunnes tillämplig kan därför den frågan uppkomma,
huruvida och i vilket omfång ansvar utan culpa kunde vinna tillämp-
ning. Vårt ämne omfattar emellertid tvenne spörsmål, nämligen å ena
sidan föräldrars, resp. andra vårdares ansvar för av barn åstadkommen
skada och å andra sidan barnets eget ansvar för skadan.

Föräldrars ansvar för skada av barn. Culparegelns tillämpning i prin-
cip på detta ansvar kan icke gärna i nordisk rätt ifrågasättas. Det gene-
rella stadgandet om skadestånd i den finska strafflagen (9:1) lyder:
«Skada, som genom brott tillfogas någon, skall av den skyldige ersättas,
evad brottet förövats uppsåtligen eller skett genom vållande». Men där-
jämte innehåller strafflagen en bestämmelse i ämnet, som delvis kan
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antagas ha tillkommit enkom för att visa vårdnadspliktens innebörd
med hänsyn till bl. a. mindreåriga. Denna bestämmelse (9:5) lyder: «Är
skada gjord av barn under femton år, eller av avvita eller annan otillräk-
nelig person, och kan skadestånd ej gäldas av den, vilken för underlåten
tillsyn om sådan person, eller för annat sådant vållande, förklarats skyldig
ersätta skadan; gånge skadeståndet ut av gärningsmannens gods.» Tol-
kade med ledning av allmänna vårdnads- och skadeståndsrättsliga grund-
satser innebära dessa stadganden, att en vårdare handlat culpöst, därest
han uraktlåtit vad av en samvetsgrann och förståndig vårdare i hans
situation rimligtvis kunnat krävas, då i betraktande jämväl tages den
minderårigas eventuella farlighet för den allmänna säkerheten.

I överensstämmelse med det sagda stå finsk doktrin och praxis. 1
doktrinen säges sålunda, att för ådagaläggande av försummelse från
vårdares sidan lärer ofta vara tillfyllest den omständigheten, att han
lämnat ett farligt föremål å sådant ställe, att barnet varit i tillfälle att
få föremålet i sin besittning, att i mindre barns händer eljest ofarliga
föremål som stenar, vassa stickor osv. kunna vara farliga, samt att vår-
dare väl icke i allmänhet torde anses försummat sin tillsynsplikt, ifall
han tillåter en 10-åring röra sig ensam på gatan, varemot saken ligger
annorlunda till med avseende å en 4-åring. Till belysning av finsk
praxis må följande rättsfall anföras: HD utslag (Redogörelser och med-
delanden ang. Högsta Domstolens avgöranden) 1938 Medd. 590, där
fadern till sin 5-årige son, som med luftbössa skjutit en annan gosse i ögat,
ansågs vållande till skadan, enär han givit bössan åt sonen till använd-
ning utan tillsyn av ansvarig person och utan att om användningen
meddela sonen nödiga instruktioner; HD dom 1937 Medd. 484, där
föräldrarna till ett barn under 4 år, som med sten slagit sönder ett
skådefönster, skyldigkändes ersätta fönstret, enär barnet lämnats utan
eftersyn; HD utslag 1947 Medd. 165, där barn under 15 år under lek
med tändstickor åstadkommit brandskada, i vars ersättande det ena
barnets fader ålades taga del, emedan han haft vetskap om att barnet,
trots hans förbud, handskats med tändstickor; HD utslag 1934 Medd,
408 och 1943 Medd. 70, där vårdaren visserligen frikändes från att
ersätta brandskada åstadkommen genom ovarsamt handskande med
tändstickor av 8-, resp. 6-åring, men med den motiveringen, att barnen
icke på grund av deras natur varit i behov av speciell och oavbruten
tillsyn.

Från här företrädd ståndpunkt väcker emellertid förvåning vissa
uttalanden i norsk doktrin och vissa avgöranden i svensk rättspraxis.
Sålunda hävdar Andersen, Norsk Erstatningsrett 1952, s. 45, att olydnad
hos barn är en så allmän och ingrodd egenskap, att det är den allra
starkaste uppfordring för domstolarna till att taga den i betraktande
vid prövningen om föräldrarna ha uppträtt oaktsamt, samt att dom-
stolarna må vidare lägga central vikt på att det, icke minst i våra
dagar, genomgående är förbundet med de största ekonomiska och prak-
tiska svårigheter att genom tillsyn och övervakning sörja för att ens
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barn icke företager skadebringande handlingar. Enligt ovan antydda
avgöranden i svensk rättspraxis åter frikändes föräldrarna från skade-
ståndsansvar, då en 13 års gosse vållat eldskada (Nytt Juridiskt Arkiv
1927 s. 415), då en gosse om 2V2 år kastat sten på en lekkamret (NJA
1944 B 265), då en 15-årig gosse med av sin fader erhållen luftbössa
skjutit på ett hembiträde, som därigenom förlorat synen på ena ögat
(NJA 1941 s. 661). På grund av bl. a. dessa avgöranden anser sig justitie-
rådet Nils Beckman kunna fälla det omdömet, att det är endast i klara
fall av bristande tillsyn som skadeståndsskyldighet enligt svensk praxis
ålägges föräldrar och andra vårdnadshavare.

Såsom en bonus pater familias har jag svårt att hysa förståelse för
en dylik inställning. En del sanning kan ju ligga i påståendet, att en
uppfostrare i allmänhet icke står i ansvar för resultatet av uppfostran
(se dock Finlands HD utslag 1924 Medd. 807, där målsmännen fingo
ersätta av minderåriga åstadkomna mordbränder). Sant är ock, att
uppfostraren icke i regel jämt och ständigt kan ha barnet under uppsikt.
Men om skadan kunnat förutses och uppfostraren icke gjort allt vad på
honom ankommit för att förhindra skadans inträde; eller om barnen
har en elak karaktär eller visat farliga böjelser eller lust att bruka
vapen eller gå till våldsamheter och uppfostraren icke ägnat honom
därav påkallad särskild uppmärksamhet, bör väl uppfostraren i allt
förnufts namn åläggas ersättningsskyldighet. Jag kan därför icke finna
znnat än att finsk rätt slagit in på rätt väg. Dansk rätt synes av uttalan-
den av Ussing, Borum, Bache m. fl. intaga samma ståndpunkt, på vilken,
ScTvitt jag kunnat finna, jämväl inledaren i princip ställt sig.

Hittills har jag blott befattat mig med culparegeln. Härnäst skall
undersökas, i vad mån det strikta ansvaret i denna relation kunde god-
tagas. Justitierådet Beckman har nämnt om tendenser i den riktningen
i svensk praxis. Prov på liknande tendenser kunna ock anföras från
finsk praxis. Sålunda har Viborgs hovrätt i utslag d. 21 febr. 1933
ålagt fadern till en 7 års flicka, som å avträdet dragit en 9 års flicka
ned på golvet och slagit hennes huvud mot väggen så att hon dött, att
utgiva ersättning således ett rent strikt ansvar. I Högsta Domstolens
dom d. 17 december 1952 blev den ersättningsskyldighet, fadern till
en 12-årig gosse ålades utgiva en 4-årig flicka på den grund att en patron-
hylsa som gossen slagit på träffat hennes öga, nedsatt i anledning av att
flickans föräldrar ansågs ha eftersatt sin tillsynsplikt beträffande flickan;
i vilket fall identifikation alltså etablerats. Vidare omnämnes av profes-
sor Kivimäki i en artikel i ämnet, Defensor legis 1949, att sinnessjukhus,
varifrån interner rymt och begått brott, erlagt ersättning, emedan sjuk-
huset icke kunnat styrka, att försummelse i övervakningen icke skulle
ha förekommit; här har bevisbördan sålunda ansetts åvila den vård-
nadspliktiga.

Till stöd för en sådan utvidgad ansvarighet har nu, förutom för-
säkringsrättsliga synpunkter varom längre fram, åberopats de skäl, som
betinga strikt ansvar för farlig verksamhet, för annans culpa och för
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djur. Försåvitt detta ansvar grundas på principen cujus commodum, ejus
periculum, motiverar det icke sådant ansvar för föräldrar, som ju
i regel för sina barn blott har besvär, låt vara ofta nog kärt besvär.
Där det strikta ansvaret utgör ett utflöde av kontraktsrättsliga för-
åsamkar den förhyrda lägenheten, är detsamma icke heller användbart
här. Men vad man än eljest må tänka om farosynpunkten, så bör den
pliktelser, såsom föräldrars ansvar för skada, som hemmavarande barn
icke pressas över hövan. Barnen representerar i varje fall framtiden och
från samhällets synvinkel kan det icke vara opportunt, att uppamma
föreställningen av barnalstring såsom en farlig verksamhet eller, i en-
lighet med det paradisiska exemplet här ovan, såsom någonting skuld-
belagt. En mera nyanserad reglering i överensstämmelse med betrak-
telsesättet inom vida kretsar synes snarare vara att förorda. Det borde
sålunda knappast väcka betänkligheter att ifråga om barn under 5 år
ålägga föräldrarna bevisskyldigheten för fullgjord vårdnadsplikt. Detta
lärer väl för resten i de flesta fall följa redan av allmänna regler om
bevisbördans fördelning. I övrigt förefaller det att vara en beaktans-
värd synpunkt att vidare utveckla försäkringstanken inom skadestånds-
rättens ram. En allmän skadeståndsrättslig princip är, att, ifall skada
skulla kunnat begränsas genom nödiga åtgärder som man dock under-
låtit att vidta, så måste, såvitt härvid underlåtits vad man efter en
förnuftig uppfattning av det mänskliga samlivets krav kunnat vänta av
en ordentlig och hederlig person i samma ställning, ett dylikt under-
låtande likställas med ett positivt bidragande till skadan. Denna syn-
punkt blir aktuell beträffande särskilt olydiga eller eljest vanartade barn
eller i allmänhet barn, som representerar en verklig fara för sin om-
givning. Det krav bör då kunna uppställas, att vårdaren tecknar an-
svarsförsäkring vid äventyr att, om han underlåter detta och skada
timar, han anses ha brustit i sin vårdnadsskyldighet. Vidkommande
sedan principen om jämkning av skadeståndet borde den här ha lika
goda eller rättare bättre förutsättningar att slå igenom än där den i
nordisk rätt redan lagfästs. Vid utformningen av principen borde dock
en sådan tolkning förhindras, att ansvar kunde statueras, då ansvarsför-
säkring föreligger men de allmänna ansvarsbetingelserna saknas. Inne-
fattar jämkningen det att skadeståndet kan bortfalla, kan det övervägas,
huruvida icke bevisbördan kunde åvälvas den vårdnadspliktiga även så-
vitt angår barn över 5 år. I detta sammanhang äger Art. 333 i den
schweiziska civillagen sitt speciella intresse. Där lägges ansvaret för skada,
förorsakad av en omyndig «Hausgenosse», å «Familienhaupt», försåvitt
denne icke kan ådagalägga, att han iakttagit övligt och av omständig-
heterna påbjudet mått av omsorg vid övervakningen. En allmän jämk-
ningsregel ingår som känt i Art. 43 i den schweiziska obligationsrätten.
Man bemärke formuleringen av Art. 333. Såsom översta regel anföres den
av förhållandena påkallade aktsamheten; sedvanan omnämnes blott såsom
förmildringsgrund vid bedömningen. Att häri ligger en beaktensvärd
tanke synes mig uppenbart.
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Barns eget skadeståndsansvar. Medan det med avseende å föräldrars
ansvar gällt att klarlägga, i vilken utsträckning strikt ansvar är tillämp-
ligt, måste det beträffande barns ansvar till först utredas, huruvida
,?nnat ansvar alls är tänkbart. Ty culpaprincipens tillämplighet, som
icke ifrågasatts med hänsyn till föräldraansvaret, har däremot betvivlats
ifråga om barns ansvar. Förklaringen är enkel nog och har sin grund i
den romerska rättens inflytande. Enär culpa enligt denna rätt icke hade
avseende å barn, blev följden den att dessa undgingo ansvar. Då detta
med tiden framstod såsom en obillighet, på vilken måste rådas bot, åter-
stod med den romerskrättsliga uppfattningen av culpa ingen annan
möjlighet än det strikta ansvaret. Men då i detta ansvar kausaliteten i
juridisk bemärkelse, adekvansen, fick ersätta culpan, har det hela blott
resulterat uti att nämnda obillighet utbytts mot en annan. Ty adekvans-
bedömningen sker enligt den härskande meningen efter en rent objektiv
måttstock, enligt vilken icke sådana fakorer som individens ålder och
utveckling kunna tagas i betraktande. Dessa faktorer har däremot vid
culpabedömningen, åtminstone i viss omfattning, ansetts kunna beaktas.

Finsk lags stadgande om barns ansvar, vilket ovan återgivits (S L
9:5) tolkas i allmänhet som ett uttryck för det strikta ansvaret, detta,
emedan barn såsom otillräkneliga icke underligga culparegeln. Rätts-
praxis intager ej någon entydig hållning, men att döma därav, att av
3- och 4-åringars medel skadestånd utdömts, stode rättspraxis på samma
ståndpunkt. Gode skäl talar emellertid för att lagstadgandet i själva
verket avser ett culpaansvar för de minderåriga. Såsom lagtexten tyd-
ligen ger vid handen har uttrycket «otillräkneliga» icke använts för att
beteckna dessa, utan blott för att med ett ord beteckna andra slag av
svagsinta än avvita, vilka andra slag i lagförslagen särskilt angivits.
Stadgandet hindrar sålunda inte att betrakta minderåriga i överensstäm-
melse med den germanska uppfattningen av culpa såsom civilrättsligt till-
räkneliga och följdriktigt tillämpa å dem culparegeln med det normalt
utvecklade jämnåriga barnet såsom måttstock. Men även om stadgan-
det antoges utgöra ett uttryck för det strikta ansvaret, bleve resultatet
i stort sett detsamma. Ty då, såsom allmänt erkännes, svagsinta icke må
bedömas strängare än normala fullvuxna, varvid en culpabedömning så-
ledes sker, följer härav, att icke heller det skadevållande barnet får be-
dömas strängare än en normal jämnåring. Enda skillnaden vore då den,
att vid denna senare tolkningsmöjlighet olika meningar kunna hysas om
bevisbördans fördelning. Anser man, att bristen på culpa utgör allenast
en befrielsegrund, faller bevisbördan å svaranden, skadegöran. Häv-
dar man åter, att culpa även här är en allmän förutsättning för skade-
ståndsskyldigheten, bör bevisbördan läggas å käranden, den skade-
lidande.

Vad sedan de övriga nordiska ländernas lagstadganden i ämnet an-
går ha även de blivit föremål för olika tolkningar. Uppenbarligen har
härpå inverkat ovanberörda divergens i uppfattningen av begreppen
skuld och tillräknelighet.
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Om dansk lags stadgande, att barn under 15 år äro ersättningsskyl-
diga «efter samma regler som personer över denna ålder», säger Borum,
Personretten 1953, s. 135 f., att huvudregeln sålunda är, att barn under
i s år äro ansvariga efter desamma regler som vuxna; nedsättning av
ersättningen eller dess bortfallande får då karaktär av undantag, som
kräver särskild motivering i det enskilda fallet. Bentzon, Personretten
1930, s. 95, läser åter, i nära anslutning till lagutkastet, stadgandet som
om där stode, att barn under 15 år äro ersättningsskyldiga — i det om-
fång, vari detta — finnes billigt. Stadgandet överensstämde då med
motsvarande svenska stadgande, vilket, som senare skall visas, synes
kunna tolkas på tre olika sätt. Men även om den ordagranna tolknin-
gen av ifrågavarande danska lagstadgande kunde hållas för riktig, upp-
kommer dock tvivel, efter vilken måttstock barnets culpa bör bedömas?
Svaret lyder, att det blott kräves, att barnet handlat som man med fog
kan fordra av et normalt utvecklat barn i den åldern. Men härom ut-
säges intet i lagen.

Norsk lag föreskriver ansvarsfrihet för barn under 14 år, men barnet
kan efter billighet åläggas ersättningsskyldighet av egna medel. Denna
skyldighet kan då enligt Øvergaard, Norsk Erstatningsrett 1951, s. 231,
såsom undantag från ansvarsfrihetsregeln grundas dels å subjektiv skuld
hos barnet, dels på att barnet på grund av anlag o. dyl. representerar en
speciellt stor fara för sin omgivning. Enligt Stang, Erstatningsansvar
1927, s. 234, blir barnet tvärtom som regel ansvarigt, om en objektiv
skuldbedömning är fällande, men som måttstock säger han, att i regel
skall tagas det beteende, som kunde väntas av ett jämnårigt barn i
samma situation.

Som sagt kan svenska lagens stadgande, enligt vilket barn under 15
år är pliktigt ersätta skada, om och i den mån det må anses skäligt,
med rätt att söka det erlagda åter av vårdnadspliktig, som genom under-
låten vård vållat skadan, tolkas på tre sätt. Ordalydelsen talar väl närmast
för principiell ansvarsfrihet, medan ansvar vore betingat av att det före-
låge särskilda omständigheter, som berättiga att statuera ett billighets-
ansvar. Ordalagen medgiva dock även en tolkning enligt vilken strikt
ansvar kunde tänkas. Slutligen kan stadgandet tolkas så att culpa enligt
den allmänna imputationsregeln måste förefinnas.

Beträffande isländsk rätt hänvisar jag till inledarens upplysande och
intresseväckande redogörelse härom.

De nordiska lagarna giva, som ovanstående översikt utvisar, en för-
virrande mångfald olika tolkningsmöjligheter. Vid närmare gransk-
ning synes olikheterna dock mera skenbara än verkliga. Culparegeln, så
utformad som ovan angivits, med det normalt utvecklade barnet i samma
ålder som måttstock, framstår nämligen som den hållbara grund, på
vilken ansvarighet i samnordisk rätt kunde bygga vidare. Och regeln
borde uttryckligen fastslås i lag. Sker detta, lärer det bliva nödigt att
bestämma en minimigräns för barnets ansvar, förslagsvis 5 år.

Att vid sidan härav stadga ett strikt ansvar synes från av mig före-
10
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trädd ståndpunkt icke erforderligt. De flesta fall, där ett sådant ansvar
kunde komma i fråga, träffas nämligen av det för uppfostrare ovan
föreslagna utvidgade ansvaret, försåvitt angår barn under 5 år, samt av
culparegeln, såvitt beträffar barn över denna ålder.

En jämkningsregel, som redan finnes i flera nordiska lagar, måste
väl anses självskriven i detta sammanhang.

Tänkbart lär det ock vara, att i enlighet med den norska lagen be-
gränsa ansvaret till den egendom barnet äger vid målets avgörande. För
min del är jag böjd att tolka det finska stadgandet på samma sätt, men
enligt doktrin och praxis utdömes ersättning i regel från barnets egen-
dom i allmänhet, således ock av vad barnet kan ärva eller förvärva.

En regressrätt i överensstämmelse med svensk lag kunde även disku-
teras, men borde den formuleras annorlunda än där. Ej heller bör det
ske genom att göra ansvaret subsidiärt som i det finska stadgandet.

Försäkringssynpunkten kunde har beaktas sålunda, att underlåtenhet
att teckna försäkring trots uppenbar risk att råka ut för skadegörelse av
barn skulle medföra, att vederbörande berättigades att av den skadevål-
lande utkräva endast det belopp försäkringsbolaget i stöd av sin regress-
rätt hade kunnat fordra av denne.

Slutligen borde de mindreåriga och sinnessjuka icke sammanföras
under en gemensam reglering. Dels är detta misskrediterande för de
unga, dels äro förhållandena icke lika.

Kritiska betraktelser över inledarens inställning till ämnet. Jag har
för framställningen av gällande rätt i Norden kunnat stöda mig på ut-
märkta utredningar av framstående jurister. På basen därav har jag
djärvts framlägga min syn på vårt spörsmål från synpunkten av sam-
nordisk lagstiftning i ämnet. Den bärande tanken har härvid varit, att
lägga ansvaret i mindre grad å barnet och i större grad å föräldrarna.
Jag skall nu övergå att göra några kritiska reflexioner i anledning av
referatet och därvid följa inledarens uppdelning av ämnet.

Vad först angår hans sammanfattning av gällande rätt i Norden
säges där, att reglerna på detta området är olika. All olikhet till trots
har jag trott mig finna, hurusom tvenne rättstankar tagit fastare form,
nämligen en modifierad culparegel för barns ansvar och ett culpaansvar
med delvis omkastad bevisbörda för föräldrars ansvar. Icke heller kan
jag dela inledarens betänkligheter med hänsyn till jämkningsprincipen;
tvärtom finner jag den utgöra en seger för det sunda förnuftet.

Beträffande sedan inledarens teser angående framtida lagstiftning,
så lägger han där, såsom redan inledningsvis antyddes, tyngdpunkten på
försäkringen. Förhållandena äro emellertid olika inom försäkringsrät-
ten och skadeståndsrätten. Samma begrepp har långtifrån samma bety-
delse här som där. Redan såsom korporationer betraktade har ju försäk-
lingsinrättningarna och samhällsorganisationerna en alldeles annan mål-
sättning, vilket i sin tur inverkar på uppfattningen av begreppet skada.
Genom utbetalandet av försäkringssummen är den aktuella skadan för
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försäkringens vidkommande ur världen. Från synpunkten av samhälls-
intresset, som skadeståndsrätten avser att tillgodose, förblir en förlust av
materiella och immateriella värden, även där försäkring eller annan er-
sättning i penningar eller t.o.m. in natura erlagts, en förlust, en minus-
post i den allmänna hushållningen. Den potentiella skadan åter intres-
serar icke försäkringen i vidare mån än som grund för premieberäknin-
gen. För skadeståndsrätten har däremot den potentiella skadan en ut-
omordentlig betydelse, beroende just av den aktuella skadans beskaf-
fenhet. Reparations-begreppet får därför icke här givas en så snäv inne-
börd som av inledaren, utan måste i överensstämmelse med dess mis-
sion inom skadeståndsrätten även avse konservering av ännu icke genom
skadegörelse förlorade värden d.v.s. den enda form, vari en reparation
i dess fulla och sanna betydelse över huvud kan ske. Man ledes sålunda
oförmedlat över till preventionstanken, att genom skadeståndshot och
-tvång skärpa aktsamheten för att förhindra skadegörelser, och vidare
till de trygghets- och andra hänsyn, som uppbära den bestående sam-
hällsordningen. Lägges nu ansvaret, såsom här skett, på föräldrarna,
kommer de skadeståndsrättsliga reglerna att fullt ut verka enligt sin
bestämmelse. På samma sätt, om än icke i samma mån, verkar även det
å barnen lagda ansvaret, varjämte föräldrarnas ansvar indirekt kommer
barnen till godo. Inledarens förslag att avskaffa föräldraansvaret måste,
mänskligt att döma, leda till en betänklig försämring i uppfostran och
övervakning av barnen, och jag har svårt att tänka mig, att vårdmyn-
digheter av allehanda skrot och korn vore därtill bättre skickade än
far och mor.

Inledaren har blott antytt, hur han tänkt sig försäkringen genom-
förd. På längre sikt skulle väl barnförsäkringen uppgå i den allmänna
socialförsäkringen. Denna förekommer i Finland blott i form av folk-
pension. Erfarenheterna av denna äro enbart negativa. Medlen fonderas
till största delen, organisationen slukar en stor del av återstoden och
blott en ringa del kommer försäkringstagarna till godo i pensioner. En
reform i syfte att höja pensionerna är under beredning, men motsattes
av företrädare för uppfattningen av statens hegemoni inom det eko-
nomiska livet, vilken uppfattning är fast förankrad i det nuvarande
systemet. På kortare sikt skulle en obligatorisk ansvarsförsäkring komma
till användning. Emot en dylik försäkring i vanlig bemärkelse kan
främst anmärkas, att här ju icke finnes den därför nödiga förut-
sättningen av en begränsad grupp individer, utsatta för samma risk att
bli ersättningsskyldiga; barn är ju i allmänhet icke så värst farliga och
samfundslivet får i varje fall lov att inrätta sig under hänsyntagande
till vad barnens behov kräver. I ingen händelse bortfölle frågan om den
juridiska ansvarigheten, då lösningen av denne fråga i allt fall är av
vikt med hänsyn till den del av skadeståndet, som icke täckes av för-
säkringen, och med hänsyn till regressrätten. Tages åter ansvarsför-
säkringen i betydelsen av försäkring till förmån för den skadelidande,
bör observeras, att den principiella skillnaden mellan deliktuell och
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kontraktuell skada sist och slutligen icke är så synnerligen stor, om
den nu alls existerar. Men ännu har ingen fallit på den tanken att införa
obligatorisk försäkring för skada på grund av kontraktsbrott.

Jag kan sålunda icke omfatta inledarens teser om obligatorisk för-
säkring och avskaffande av föräldrars ansvar samt de synpunkter, som
stå i oskiljaktigt samband med dem. I övrigt råder däremot, såsom en
jämförelse av våra inlägg i debatten ger vid handen, i viktiga princi-
piella avseenden stor samstämmighet.

Avdelningschef ROLF ENGSTRAND

Inledaren framhöll på ett ställe i sitt föredrag att det inte var givet
att ansvarighetsförsäkringen vore den rätta vägen. Om försäkringen
skulle kunna göra verklig nytta på det här avhandlade fältet, ansåg in-
ledaren, att själva ersättningsplikten måste vara objektiv. I så fall skulle
mänga mena, att det skulle gå för hårt ut över de föräldrar som inte
hade tecknat försäkring.

Ja, det är ju otvivelaktigt så, att försäkringsgivaren genom en an-
svarighetsförsäkring övertar den skadeståndsskyldighet som enligt lag
åvilar skadevållaren. Och ändras lagen så följer ansvarighetsförsäkrin-
gen med.

Bland de svenska försäkringsbolagen pågår just nu en livlig diskussion
angående ersättningsreglerna för av barn gjord skada.

Å ena sidan anser man det ytterligt betänkligt att gå lagstiftningen i
förväg och bryta mot ansvarighetsförsäkringens grundprincip att överta
bara den lagliga skadeståndsskyldigheten genom att i villkoren åta sig
ersätta något därutöver. Det är olämpligt att reglera dessa ersättnings-
fall enligt bestämmelser som ännu inte är lag.

Å andra sidan anser man. Här föreligger en allmän opinion, som
reagerar mot att den som själv är utan skuld till en skada skall få sin
skadeståndsrätt nedsatt till hälften eller två tredjedelar endast därför
att det råkade vara ett barn som gjorde skadan. Låt oss råda bot på detta
genom att utfästa oss betala mer än vad lagen föreskriver eller med
andra ord så som vi skulle ha ersatt skadan om en vuxen vållat den.

Det är i detta läge jag som försäkringsman med sådant intresse av-
lyssnar stämningen på det nordiska juristmötet. Och jag skulle sätta
mycket värde på att få höra inledarens och andra deltagares åsikt i frå-
gan. Kommer man inte närmare det av inledaren uppställda målet, om
bolagen ändrar villkoren för privatansvarighetsförsäkringen så, att man
reglerar av barn gjord skada så som om en vuxen vållat den?

Professor KRISTEN ANDERSEN

Etter norsk rett er hovedregelen at barn under 14 år ikke er erstatningsan-
svarlige for den skade de volder. Såfremt det skadevoldende barn har økono-
misk bæreevne, kan imidlertid domstolene etter omstendighetene pålegge
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unsvar i kraft av en konkret rimelighetsvurdering. Denne ordning fore-
kommer meg å være meget hensiktsmessig. De aller fleste barn i Norge er
uten økonomiske midler. Det vil derfor, sålenge man holder deres foreidre
utenfor, fra et praktisk synspunkt sett være lite vunnet ved å underkaste
dem erstatningsansvar. Jeg setter at et barn på 8 år har påført et men-
neske skade på kr. 20000. Jeg setter videre at vi hadde den ordning at
barnet som hovedregel var ansvarlig! for denne skaden, og at ved-
kommende domstol i henhold til dette tilkjente skadelidende krav på
erstatning. Det sier sig selv at skadelidende her ville ha særdeles liten
økonomisk giede av et slikt krav. Jeg kan i det hele ikke se at spørsmålet
om barns erstatningsansvar er av synderlig praktisk betydning, idet det vil
være forholdsvis sj elden at en skadelidende vil være så heldig å stå overfor
et skadevoldende barn som har nevneverdige økonomiske midler. Det er i så
mate karakteristisk at domstolene hos oss så å si aldri har nyttet den
skjønnsmessige adgang til i unntakstilfeller å påleggie barn under 14 år
erstatningsansvar. Alt i alt er jeg av den oppfatning at man i norsk rett har
inntatt et realistisk standpunkt til spørsmålet om den erstatningsrettslige
reaksjon ovenfor barn s o m s k a d e v o l d e r e . Det som utmerker denne
reaksjon er at man har tildelt spørsmålet den meget beskjedne dimensjon
det bør ha.

Mens det i norsk rettspraksis uhyre sj elden har vært tale om barns
erstatningsrettslige posisjon s o m s k a d e v o l d e r e , har det ofte vært
aktuelt å vurdere deres erstatningsrettslige posisjon s o m s k a d e l i d e n d e .
Det spørsmålet domstolene i denne forbindelse har stått overfor, er hvilken
betydning det skal tillegges at vedkommende skadelidende barn selv har
medvirket til skaden. Høyesterett har på dette punkt gått inn for at en slik
medvirkning kan medføre at barnets erstatningskrav helt eller delvis faller
bort, såfremt medvirkningen etter omstendighetene må stemples som uakt-
som eller uforsvarlig. Personlig er jeg stemt for at man viser en betydelig
tilbakeholdenhet i denne henseende. Men jeg skal av hensyn til tiden ikke
komme nærmere inn på det.

Derimot vil jeg g j erne få påpeke at spørsmålet om den erstatningsrettslige
betydning av barns medvirkning til «egen» skade hos oss fortrinsvis har
meldt seg i en mere spesiell form. Etter motorvognlovens § 30 annet ledd
har som kjent skadelidende sitt erstatningskrav i behold, medmindre hans
medvirkning er forsettlig eller grovt uaktsom. I og med dette har Høyesterett
gjentagne gange måttet avgjøre om et barn, i kraft av denne bestemmelse,
helt eller delvis har mistet sitt erstatningskrav. Høyesterett har, nærmere
bestemt, måttet ta stilling til om det forelå grovt uaktsom medvirkning fra
det skadelidende barns side. Hvis man undersøker Høyesteretts praksis på
dette felt, oppdager man at det gjennomgående skal overordentlig meget
til for at et barns medvirkning karakteriseres som grovt uaktsom. Jeg
viser forså vidt til de dommer jeg har omtalt i min bok «Norsk erstatningsrett
i hovedtrekk» s. 40 flg., og til en dom Høyesterett avsa 25. juni 1954.

Por mitt vedkommende er jeg meget glad for den holdning Høyesterett
har inntatt. Høyesterett synes å ha reagert ut fra det synspunkt at man
ved vurderingen av barns opptreden i noen grad må søke «å bli som barn
igjen». Dette kan også uttrykkes derhen at man ved vurderingen av om
barn har opptrådt mere eller mindre uaktsomt må vokte sig vel for å bli
innfanget av sin «voksne» fantasilöshet, og sin «voksne» ergrelse over at
barna aldri kan se sig for, aldri kan lære «å opp tre som mennesker». Under
hensyn til dette synes jeg stort sett at Høyesteretts dommere på en lykkelig
mate har manifestert sin livsnærhet.

Når det g j elder problemet om barns erstatningsansvar, er det vanlig å
trekke foreldrene inn i billedet. Dette er også blitt gjort i norsk rett.
Poreldrenes erstatningsrettslige posisjon hos oss er imidlertid, iallfall fra
deres synspunkt sett, særdeles gunstig. Riktignok blir foreldrene etter norsk
erstatningsrett ansvarlig for den skade deres barn volder, hvis domstolene
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finner at de har opptrådt uforsvarlig med hensyn til oppdragelsen av eller
tilsynet med sine barn. Men det skal svært meget til for at våre domstoler
i de enkelte tilfeller fastslår at det foreligger en slik uforsvarlig opptreden
fra foreldrenes side. Også på dette punkt er jeg ubetinget enig i det
standpunkt våre dommere har tatt. Den foregående taler refererte, uten
navns nevnelse, en norsk erstatningsrettsjurist, som etter hans mening
hadde uttalt sig høyst upassende om foreldre og barneoppdragelse. Jeg
må tilstå at det er mig som er vedkommende erstatningsrettsjurist. Jeg må
dessut en tilstå at jeg i ubetingethet står ved hva jeg! har fremholdt.
Etter min mening er det åpenbart at domstolene ved sin vurdering av foreld-
renes forhold bør legge overordentlig stor vekt på at dette med barneopp-
dragelse og tilsyn med barn langtfra er lett. Barn handler ofte opposisjons-
bestemt. Dertil kommer at barn er «øyeblikksmennesker». De lever i nuet,
rives med av nuet, og handler spontant, ureflektert og uvorrent. Hva deres
foreldre har sagt eller ikke sagt, formår i lekens hete forholdvis sjelden å
interessere dem. Man kan kanskje beklage dette. Men det er ikke desto
mindre en kjensgjerning; og foreldrene har etter mitt skjønn et rimelig -
hetskrav på at denne kjensgjerning legges til grunn for den erstatnings-
rettslige vurdering av deres opptredens forsvarlighet.

All den stund det praktisk talt aldri blir tale om å pålegge barn erstat-
ningsansvar, og det samtidig heller ikke er særlig aktuelt med et ansvar
for foreldrene, er det i og for sig forståelig at man spør sig om det ikke
er mulig på andre mater å verne de skadelidende mot den skade barn
påfører dem. Den ærede innleder har således lansert tanken om at man
bør komme de skadelidende til unnsetning ved hjelp av en slags sosialfor-
sikring. Denne tanke virker lite forlokkende på mig. Jeg har undertiden
inntrykk av at vi jurister preges av at vi til stadighet møter tilværelsen i
de «syke» situasjonene. Fordi vi gjør det, kommer vi fra tid til annen lett
i skade for å oppfatte tilværelsen som serier av sykdoms-situasjoner på
Ippende bånd. Dette gjelder også på det felt vi for øyeblikket beskjef tiger
oss med. Jeg er med andre ord engstelig for at vi overvurderer betydningen
av den skade som barn fremkaller. Jeg har meget vanskelig for å tro at
denne skade har et slikt omfang at den forsvarer etableringen av det
veldige og kostbare apparat som innførelsen av en sosialforsikring vil
medføre. Jeg frykter for at det vil vise seg at man ved å gå til et slikt skritt,
vil oppleve at vinningen i skjebnesvanger grad går opp i spinningen. I og
for sig er jeg i ikke liten utstrekning tilhenger av at erstatningsretts-
institufctet dels avløses av og dels suppleres med forsikringsinstituttet. Man
bør imidlertid være varsom med å gå for hodekulls til verks. Fremfor alt
bør man omhyggelig undersøke de foreliggende behov før man företar sig
noe vesentlig. Og jeg er som sagt tilbøyelig til å mene at det på nærværende
område langtfra kan påvises tilbørlige behov for å komme de skadelidende
til unnsetning ved sosialforsikringens hjelp. Min koaklusjon blir derfor at
man i Norge bør bli stående ved den rådende rettstilstand, medmindre
utviklingen går i en slik retning at problemet om barns skadeforvoldelser
får en helt annen økonomisk og sosial tyngde enn det har idag.

Sekretær BERNHARD GOMARD

Reglen i dansk ret om børns erstatningsansvar findes i myndighedsloven af
1922 og hviler på et forslag fra familieretskommissionen. Den går ud på, at
børn er ansvarlige efter de samme regler, som voksne personer, men
tilføjer at det ansvar man udfinder efter denne ledesætning kan nedsættes
eller helt bortfalde under hensyn til visse særlige omstændigheder loven
opregner, og loven indskrænker sig ikke til at opregne visse specielle lem-
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pelsesgrunde, men giver i tilslutning hertil en generalklausul, således
at retstilstanden i virkeligheden er den — kunne man sige med en
omskrivning — at børn er ansvarlige efter rettens skøn indenfor den
maksimumsgrænse, som reglerne for voksne personers erstatningsansvar
sætter. Ved administrationen af disse regler har der gennem retspraksis, i
årene siden myndighedsloven kom, udviklet sig en afgørende sondring efter
om der er tegnet en ansvarsforsikring, der dækker barnets handling, eller
om der ikke foreligger en sådan forsikring. Disse forsikringer er meget ud-
bredte, i reglen således at familiefaderen tegner en forsikring, der dækker
alle familiemedlemmernes handlinger og også børnenes. Praksis er den,
at foreligger der en ansvarsforsikring, fastholdes det fulde ansvar for
barnets vedkommende. Der lempes i moderne praksis normalt aldrig i ansva-
ret, når der foreligger en ansvarsforsikring. Foreligger der derimod ikke
en sådan forsikring, pålægges der kun et begrænset erstatningsansvar.
Helt klare regler for i hvilket omfang ansvaret begrænses kan man vistnok
ikke udlede af praksis, men man rammer nok nogenlunde det rigtige ved
at sige, at det er meget almindelig med halv erstatning; hvis barnets handling
er særlig grov, nøjes man dog jævnligt med at nedsætte erstatningsansvaret
til %. At fastholde erstatningsansvaret fuldtud for et uforsikret barns
handling forekommer derimod praktisk talt aldrig i moderne retspraksis.

Det er klart, at når iman har en regel, der siger, at barnet er fuldt ansvar-
ligt, når der foreligger ansvarsforsikring, så bliver det afgørende vigtigt at
finde ud af, hvad grænsen for barnets ansvar er. Der har problemet været,
efter hvilken standard man skal måle barnets erstatningsansvar, om man
skal sige, at dét afgørende er, om barnet har handlet som en almin-
delig voksen fornuftig person, eller om barnet har handlet ander-
ledes end et almindeligt barn. Man kunne hævde, at det ville være nærlig-
gende, når man nu har ansvarsforsikringen, at søge at udnytte den til
det yderste, dvs. at udnytte den til det punkt, hvor en voksen person ville
være blevet pålagt ansvar. Det ville i en vis forstand være en naturlig
følge af at ansvaret fastholdes når der er en ansvarsforsikring. Det er imid-
lertid ikke et praktisk standpunkt. Dét ei- nu således, at er der sket skade
under leg, og har barnet optrådt på en måde, der ikke er værre, end man
kunne vente sig af et barn, mens man ville mene, at en voksen person burde
have handlet anderledes, ja, så pålægges der ikke barnet ansvar. Og jeg tror
at også, at det er en rigtig praksis. Skaden fremtræder i disse tilfælde som
hændelig; det er noget, der kan ske, det er noget, erstatningsregler ikke kan
forhindre. Selvom man havde erstatningsregler, der pålagde børn erstat-
ningsansvar, også for disse tilfælde, ville der ikke komme nogen ændring i
børns legevaner. Man må gå ud fra, at det ligger udenfor erstatningsreglernes
magt at foretage en sådan ændring. Det ville næppe heller være ønske-
ligt. Hvordan børn skal lege eller ikke lege, bør man lade børnepsykologer
og børneopdragere afgøre, erstatningsreglerne bør næppe gribe ind på dette
felt. Jeg tror derfor, det er rigtigt at sige, at maksimumsgrænsen for
børns erstatningsansvar bliver det almindelige sunde barns adfærd.

Når man har en regel, som den vi nu har udviklet, bliver de virkelig
betænkelige tilfælde dem, hvor der ikke foreligger ansvarsforsikring for
barnet, for konsekvensen af reglen for det ansvarsforsikrede barn tvinger
næsten en til i hvert fald at pålægge det ikke forsikrede barn et vist
ansvar. Man kunne sige, og det er også blevet sagt, at der sker ingen
skade for 'børnene ejer i reglen ingenting; det blev også fremhævet af den
forrige diskussionsdeltager. Dette slår imidlertid ikke til i de få tilfælde, hvor
sagsøgeren trods alt håber at kunne få noget ud af sagen, f.eks. på den
måde, at forældrene — endskønt de ikke har et juridisk ansvar — dog føler
en moralsk tilskyndelse til at oprtfylde den erstatningspligt, der bliver pålagt
deres børn.

Om de uf or sikr ede børn tror jeg, man kan sige, at den danske praksis
måske er på den rigtige vej, forsåvidt som den lemper erstatningsansvaret,
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men at den burde gå et betydeligt skridt videre. Efter min opfattelse ville
det være rigtigt at lempe erstatningsansvaret så vidt, at man kommer ned på
ret -beskedne beløb; det er vanskeligt at nævne tal, men måske beløb af
størrelsesorden 500 kroner. Derved ville man opnå, hvis man overhovedet
tror på, at der er tale om en preventiv virkning af erstatningsregler overfor
børn, at også barn kunne tage ved lære. Dette er dog naturligvis kun muligt
hvis barnet er over en vis alder; det lille barn fatter næppe nogen anden
sanktion, end at mor bliver vred, og at det eventuelt får smæk. Men for de
noget større barn kan rrian måske ikke se bort fra — selvom jeg ikke tror
betragtningen har megen vægt — at det beherskede erstatningsbeløb kunne
have en vis virkning. Jeg tror også, den lille erstatningssum i en anden ret-
ning kunne have en gavnlig virkning. Pålægger man en person, hvis be-
talingsevne er meget ringe, at udrede et betydeligt beløb, så vil han i
reglen give op, og pengene vil aldrig blive betalt. Går man derimod den anden
vej og lemper ansvaret ned til et beløb omkring — som jeg vist før nævnte,
500 kroner — er det ikke en opgave, der for de fleste er helt umulig at
løfte. Det at man kan se en ende på gælden er utvivlsomt et betydeligt
incitament til at afdrage den.

Når man indfører regler om lempet ansvar, må man gøre sig klart, at det
bliver forholdsvis vanskeligt at forlige sagerne. Sagerne bliver vanskelige at
behandle og kræver en hel del oplysningsarbejde. Blandt andet af denne
grund tror jeg, det er rigtigt, at begrænse de særlige regler for børn til sager
af nogen betydning. Drejer det sig om de almindelige dagligt forekommende
småting, som at børn sparker fodbolde gennem en rude eller lignende, tror
jeg ikke, man har behov fer særregler. Jeg går ud fra, at 9 ud af 10 forældre,
måske endnu flere, i sådanne tilfælde vil betale ruden og skælde barnet ud.
Reglen bør sikkert her være, at barnet uden videre er ansvarligt, og hvordan
det nærmere opgør skal være, må man overlade til barnet og dets forældre.

Vil man ridse op, hvordan man i det væsentlige på grundlag af de
gældende regler kan nå rimelige resultater — jeg har set bort fra en
fuldstændig omstyrtning af erstatningsretten på grund af udviklingen af
forsikringsvæsenet — ville jeg tro, at den lykkeligste løsning var, at man
fastholdt ansvaret overfor børn, når børnene er ansvarsforsikrede, men at
man ikke drager ansvaret videre end at barnet er i stand til at undgå
ansvaret ved at optræde, som det normale barn i reglen gør det; på den
anden side, lempe erstatningen hvis der ikke er tegnet ansvarsforsikring
for barnet, til stærkt nedsatte beløb, således at der normalt ikke bliver
tale om erstatninger på f. eks. over 2000 kroner.

Det er klart, at har man dette syn, er det naturligt at spørge om der ikke
burde indføres en obligatorisk ansvarsforsikringsordning. Det er muligt,
men jeg vil tro, at indførelsen af en omfattende forsikringsordning ikke vil
være mulig foreløbig, og jeg tror ikke, det vil være rigtigt at tage dette
spørgsmål op til en isoleret behandling løsrevet fra det almindelige problem-
kompleks om reformering alf erstatningsretten.

Professor CURT OLSSON

Herr ordförande, mina damer och herrar!
Dagens huvudfråga är väl den som gäller skadestånd eller försäkring,

d. v. s. skadestånd eller en specialförsäkring för skador vållade av barn.
Inledaren har föreslagit, att obligatorisk försäkring skulle införas och
han har rönt mothugg. Också jag ställer mig skeptisk till inledarens för-
slag på denna punkt. Om vi, såsom professor Strahl tidigare föreslagit —
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och han har ju icke saknat understöd bland de nordiska juristerna —
skulle införa en allmän olycksfallsförsäkring, skulle i varje fall den
speciella barnförsäkringen vara onödig. I så fall skulle ju nämligen
personskadorna vara täckta och de utgöfa en betydande del av alla ska-
dor. Dessutom täcks vissa sakskador genom en annan obligatorisk
försäkring, nämligen trafikförsäkringen. Men även om den strahlska
linjen inte kommer att vinna tillräcklig anslutning och även om den
av professor Gunnar Palmgren vid senaste juristmöte framförda tanken
pa allmän försäkringsplikt skulle röna samma öde, tror jag ändå icke
att den av inledaren föreslagna obligatoriska specialförsäkringen vore
värd att införas. Jag kan här ansluta mig till det professor Andersen
redan sagt idag. Jag finner det omotiverat att välja ut just barnskadorna
som objekt för en ny obligatorisk försäkring och jag undrar om barnen
sist och slutligen är så mycket farligare än exempelvis deras fäder.

Den andra huvudfrågan är, huruvida barn överhuvudtaget skall kunna
bli skadeståndsskyldiga. Jag ville för min del — de lege ferenda —
besvara den frågan principiellt nekande. Det saknas enligt min uppfatt-
ning verkligt vägande skäl för en motsatt åsikt. Skadeståndets preven-
tiva funktion i form av en direkt påverkan på barnen själva är, som
referenten framhåller, blott obetydlig. Den reparativa synpunkten, er-
sättningssynpunkten, spelar inte heller någon stor roll, då barnen ofta
nog saknar tillgångar. Och slutligen måste man försöka undvika regler,
enligt vilka en person under hela sitt liv kan få släpa på en skadestånds-
börda, som han åsamkat sig under sin barndom. I stället kunde hela
ansvaret läggas på föräldrarna. I så fall skulle skadeståndet också kunna
få en preventiv effekt; jag är tämligen säker på att föräldrarna är de
som har de största möjligheterna att — genom uppfostran och uppsikt —
förebygga skador av barn. Den reparativa synpunkten tillgodoses också
bättre om föräldrarna har ansvaret. Och vidare tror jag att denna lös-
ning också bäst skulle harmoniera med en, låt oss kalla det så, allmän
moraluppfattning i Norden. Slutligen finge man en rättsteknisk fördel,
om man slapp att spekulera över huruvida culpa in custodiendo före-
ligger eller ej. Det problemet är ju högst subtilt och leder lätt till
rätt egendomliga konstruktioner; det får man ett intryck av då man
går igenom rättsfallen på området. Jag vill här göra det tillägget, att
föräldrarnas ansvar enligt min uppfatning icke borde vara objektivt i
den meningen, att de svarade för alla skador, som barnen förorsaka,
utan man skulle upprätthålla en modifierad culparegel.

Så ytterligare några ord rörande vissa detaljfrågor. 1:0. Den frivilliga
ansvarsförsäkringen borde befordras. Vid försäkringsvillkorens uppstäl-
lande borde emellertid preventionssynpunkten beaktas, exempelvis genom
premiegottgörelse, genom regressregler och kanske också genom själv-
risk. Självrisken kan emellertid vara litet farlig, då den kan tänkas minska
försäkringens popularitet. 2:0. Någon särskild jämkningsregel skulle inte
behövas, om de tankar för vilka ovan pläderats förverkligades. I stället
kunde en eventuell allmän jämkningsregel tillämpas, då det ju vore



154 FRITIOF LEJMAN

fråga om ett ansvar som lagts på fullvuxna personer. 3:0. Om föräldrar
skulle bli tvungna att erlägga ett stort skadestånd för något av sina
barn, skulle detta kunna anses orättvist gentemot de övriga barnen, om
man ser på saken ur arvsrättslig synpunkt. För att råda bot härpå kunde
man införa exempelvis en sådan regel, att föräldrarna genom testamente
finge rätt att avdra skadeståndet från skadevållarens laglott till förmån
för medarvingarna. 4 : o. Lägger man skadeståndet helt och hållet på för-
äldrarna, finns det skäl att försöka dra gränsen mellan barn och vuxna
i skadeståndsrättsligt avseende så, att den ungefär skulle sammanfalla
med den tid, då barnen träder ut i förvärvslivet och s. a. s. får stå på
egna ben. Generellt sett inträffar detta nuförtiden senare än under
äldre tider och man kunde därför motivera en höjning av den nuvarande
åldersgränsen, som i Finland är 15 år. Måhända kunde man anknyta till
den arbetsrättsliga myndighetsåldern, vilken enligt finländsk rätt i regel
ar 18 år.

Slutligen vill jag deklarera min anslutning till dem, som hoppas på
en skriven skadeståndsrätt för de nordiska länderna. För Finlands del
skulle det betyda oerhört mycket att få klara regler. Såsom korreferenten
redan framhållit, är läget på skadeståndsrättens område nu det, att det
t.o.m. beträffande centrala frågor ofta är omöjligt att säga vad som hos
oss är gällande rätt.

Professor FRITIOF LEJMAN

Herr Ordförande, mina Damer och Herrar.
Jag ber att få belysa diskussionsfrågan för Finlands vidkommande.
De problem, som vi nu diskuterar här, kan ju differentieras dels i

en fråga de lege lata, dels i en fråga de lege ferenda. Beträffande frågans
läge de lege lata, så har jag för min del icke så mycket här att tillägga;
den är ju redan på ett mycket rikhaltigt sätt utredd i skrifter och även i
yttranden härstädes. Vi har väl kanske kommit därhän, att vi — om jag
nu får tala bara för svensk rätts del — proklamerar ett slags culpaprincip.
även när det gäller barnen, s. a. s. en överförd culpaprincip, som dock
i sin tillämpning kanske stöter många. Det är nämligen många, som an-
ser, att ett barn överhuvudtaget icke kan göra sig skyldigt till culpa,
och det är icke utan att man i många fall kan hålla med dem. Natur-
ligtvis är det absurda särskilt framträdande, när det gäller mindre barn.
1 svensk rättspraxis har man ju kommit fram till en del fall, som har
stött allmänheten — och kanske för övrigt också juristerna, med åläg-
gande av stora skadestånd och även med bestämmande av skadeståndet
efter förefintligheten av en ansvarsförsäkring; gentemot det senare kan
invändas, att vad som försäkras är ju den skada, som sker, oberoende av
om det finns ansvarsförsäkring eller icke.

Betydelsefullare är ju frågan, hur det här problemet skall lösas de
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lege ferenda. Här är det ju emellertid en sak, som man får ta hänsyn
till och som kanske är mera framträdande, tror jag, i Sverige än i andra
länder, och det är de stora försäkringar, särskilt socialförsäkringar, som
vi har genomfört. Det finns naturligtvis sådana också i de andra län-
derna. Om man ser på barnbidag och allt sådant som utgår — jag yttrar
mig nu fortfarande egentligen endast om Sverige — så framgår ju
därav att barn anses kanske nuförtiden mera vara en allmän, samhällelig
angelägenhet än förr, vilket naturligtvis icke hindrar, att föräldrarna
också måste bära sin del av ansvaret för barnen. Jag såg just idag en
artikel i en tidning, där just den här frågan beröres och där det sägs,
att man måste se till att skillnaderna — om man nu tänker på föräldrarna
— i levnadsnivån mellan barnlösa och barnrika icke blir orimligt stora.
Om det nu anses, att det är en samhällssak att se till det, så tror jag
väl kanske icke — jag är kanske något radikal — men jag tror kanske
icke, att det är en utopi att säga, att det tillståndet icke är så långt av-
lagset, då vi kan komma fram till att det är samhället som skal stå för
sådana här skador. Jag gör den reservationen naturligtvis, att man då
icke helt kan avskaffa varje reaktion mot föräldrarna. I allt fall — intill
dess vi nu har kommit till detta tillstånd — så är väl frågan om hur
barnskadorna skall lösas en fråga, som lämpligen bör upptas till be-
handling i samband med den allmänna frågan om hur skador skall
regleras. Det har ju föreslagits en allmän olycksfallsförsäkring, som vi
hörde, och jag tror nog för min del icke, att man kan bryta ut denna
fråga om barnskador ifrån den allmänna frågan. Däremot tror jag, att
den frågan kanske kan ha en ganska stor betydelse för den utredning,
som nu är på bane beträffande reglering av skador i allmänhet.

Det här, att man vill införa en särskild försäkring, när det gäller
barn, det tror jag för min del kanske icke så mycket på. Hur skall man
göra med premierna där? Skall man tanka sig, att de skall differentieras
på något sätt? Det är kanske oriktigt, möjligen överhuvudtaget oriktigt,
att föräldrarna skall betala premierna i det här fallet; det kanske vore
riktigare, att samhället gjorde det? Hur skall man då differentiera pre-
mierna här? Skall man rentav differentiera premierna mellan barn, som
är vanartade, och barn som icke är det? Skall man gå och snoka i vad
barnen har företagit sig tidigare? Det tror jag för min del icke är en
möjlig lösning. Jag tror, att hela frågan är en fråga, som får upptas till
behandling i samband med den allmänna skadeståndsrätten.

Detta föranleder mig emellertid icke till att tro, att man helt kan
avskaffa varje form av föräldraansvar; i varje fall måste väl ett sådant
ansvar bibehållas ur rent preventiv synpunkt i viss utsträckning. Det
blir kanske då i form av en sorts regressrätt mot föräldrarna. Men hur
skall den utformas, denna regressrätt mot föräldrarna? Jag tror nog,
jag här vill ansluta mig till vad som här tidigare har sagts. Jag tror, att
nian får gå ganska varligt fram, när det gäller ansvaret beträffande
föräldrarna. Det är väl uppenbart, att man måste ha kvar en allmän
princip, åtminstone när det gäller grov culpa från föräldrarnas sida,
att man måste ha kvar en reaktion gentemot dem. Men jag tror icke, att
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man för varje form av lindrig culpa kan genomföra en reaktion mot
föräldrarna, och på den punkten tror jag vi har stöd i vår nuvarande
domstolspraxis de lege lata. Det är ju ett ovanligt litet antal föräldrar,
som ändå har blivit dömda för försummelse härvidlag. Det finns ett
par avvikelser kanske just från nyare tid, när det gällt trafikolyckor, som
är ganska markanta. Jag skall emellertid icke dra upp dem här. Ett
sätt vore ju, att man här hade en omkastad bevisbörda, när det gällde
föräldrarna, så att de skulle bevisa sin oskuld. Jag tror kanske icke
heller så mycket på den linjen, och jag tror också den kan medföra
vissa besvärligheter och utredningar i rättskipningen utan större nytta.
Det är, skulle jag vilja säga, kanske ganska process-oekonomiskt med
en sådan regel.

Vad man däremot kan tänka sig i dessa fall är möjligen, att man
for vissa former inför ett strikt ansvar för föräldrarna. Vi har ju i
svensk praxis haft sådana fall, där föräldrar har satt skjutvapen, luft-
bössor och sådant, i händerna på sina barn, och där de har blivit an-
svariga. Möjligen kan man där tänka sig ett ansvar alldeles som för
farlig verksamhet. — Naturligtvis kan man icke tänka sig enligt min
mening ett föräldraansvar för barn överhuvudtaget. Men just i dessa
fall med luftbössor och sådant skulle man kunna tänka sig ansvar och
vidare naturligtvis vid fall av grov culpa.

Till slut ber jag bara få ansluta mig till vad den siste talaren sade
därom, att det är viktigt, att skadeståndsrätten blir kodifierad och att
det nuvarande rättstillståndet avlöses av ett annat, som tillgodoser rätts-
säkerheten på ett betydligt bättre sätt än det nuvarande tillståndet.

Höjesteretssagfører HENRIK BACHE

Herr ordfører, ærede deltagere:
Det er jo allerede blevet klarlagt igennom indlederens tilrettelæggelse

og af de forskellige talere, at i Danmark står vi på culpareglens grundlag.
Denne regel er traditionel for vor erstatningsret, og den har igennem
mange år været anvendt og er også ved myndighedslovens gennemførelse
i 1920-årene blevet overført på børns ansvar, helt ned til en lav alders-
grænse, man kan ikke sige, hvor lavt denne grænse ligger. Denne regel —
culpareglen — medfører for retsanvendelsen indenfor spørgsmålet om børns
ansvar adskillige vanskeligheder, og man kunne rent teoretisk sige, at
indlederen med et trylleslag løser en stor del af disse vanskeligheder. Men
som jeg sidenhen skal komme tilbage til, kan jeg ikke anbefale, at man
følger indlederens tesis — hans anbefalinger om fremtidig retstilstand.

Disse vanskeligheder skal jeg kort opridse, idet. man for det første kan sige,
at der består den almindelige vanskelighed ved anvendelse af culpareglen,
hvor langt man overhovedet skal strække uagtsomhedens begreb. Dernæst
dukker for børns vedkommende den særli-e vanskelighed op, at man skal
bedømme barnets udviklingstrin, det skal man efter reglen i dansk ret og
efter dansk retspraksis. Dertil kommer myndighedslovens særlige lempelses-
regel, som jo bestemmer, at selv om man — efter at være kommet over
de to forrige vanskeligheder — er nået til, at barnet er ansvarligt, så skal
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man cage stilling til, om dette ansvar skal lempes på grund af de særlige
i myndighedslovens § 63 nævnte forhold.

Jeg har nu nævnt disse tre vanskeligheder, og man skulle tro, at man
siden myndighedslovens gennemførelse — altså i den sidste menneskealder
— var kommet til nogenlunde klarhed over, hvorledes disse linier skal
fastlægges. Men går man retspraksis igjem^m, og følger man den helt op
til i dag, vil man se, at vanskelighederne ikKe er blevet klaret, men tvært-
imod blevet endnu større. Og der er Uikommet en yderligere vanskelighed,
nemlig anvendelsen af forsikrin^aftalelovens § 25, som jo gælder både for
voksne og for børn, men som for børn kunne have en særlig virkning,
nemlig i de tilfælde hvor skaden i forvejen var dækket af en forsikring,
der kunne man med endnu større rimelighed sige, at så burde deres ansvar
lempes helt ned til nul. Det kan man jo efter dansk ret, idet forsikrings -
aftaleloven medfører, at når skaden er forsikret, og der ikke er grov
uagtsomhed hos den, der har forvoldt den, så kan man lempe erstatnings-
pligten ganske fakultativt.

Jeg vender mig til retspraKsis på aen måde, at jeg begynder med den
aller seneste højesteretsdom om børns ansvar, nemlig en højesteretsdom,
der er afsagt den 3. juni i år.*) Den viser i høj grad disse vanskeligheders
nuværende beståen. Der var 2 drenge på 9% år, der under leg havde lavet
et bål, altså tændt ild med vilje ovenpå en høstak, som selvfølgelig også
brændte. Den brændte fuldstændig, c»( skaden blev erstattet af det brand-
forsikringsselskab, der havde tegnet d »rsikringen ifor høet. Det beløb sig til
3.000 kroner, og selskabet krævede, at disse to drenge skulle betale de
3.000 kroner. De var begge to ansvarsforsikrede, for den ene lå det imidler-
tid sådan, at forsikringen ikke dækkede, hvis han havde gjort sig skyldig
i grov uagtsomhed, og for den anden var der den særlige regel, at den
ikke dækkede skade ved ild. Landsretten kom til et dobbelt resultat, idet
to af dommerne fandt, at drengenes uagtsomhed ikke var grov, men
på den anden side fandt de, at den dog var så betydelig, at man ikke
kunne lempe efter § 25. Så vendte man sig til spørgsmålet om anvendelsen
af § 63 i myndighedsloven og kom til det resultat, at man lempede
børnenes ansvar efter § 63 til halvdelen. Men den tredie dommer fandt, at
§ 25 måtte føre til, at erstatningen helt bortfaldt. Sagen gik videre til
Højesteret, og der skete det meget usædvanlige, at de ni dommerne delte
sig i tre grupper. De fem var enige i, at Landsrettens flertal havde ret,
men to af dommerne, der mente, at uagtsomheden var grov, ville alligevel
stadfæste landsretsdommen, som lempede til halvdelen. Og endelig var der
to dommere i Højesteret, der ville lade erstatningen helt bortfalde efter
både § 25 og § 63.

Man ser altså i dette tilfælde, at der er en uendelighed af muligheder,
og der forelå endda ikke spørgsmålet om, hvorvidt børnene var ansvarlige,
for det blev slet ikke bestridt.

Jeg har fremdraget denne sag for at Vise, hvorledes den danske rets-
tilstand i øjeblikket er, og hvor uklart det hele ligger. Rent umiddelbart
skulle man synes, at det at tænde bål ovenpå en høstak, for børn der er 9%
år gamle, er noget af det groveste og altså ikke kan undgå at være grov
uagtsomhed. Det er også fastslået af den svenske Högsta Domstolen i dom
af 23. april 1948.**) og der var barnet endda kun 6 år gammelt. Men her fore-
ligger dette, som nogle kalder de falske lodder i fru Justitias vægtskål, hvor
man i det svenske tilfælde, hvis man ville give erstatning, måtte statuere,
at barnet har gjort sig skyldig i groft vållande, for ellers kunne der ikke
være regresret fra brandforsikringen overfor det; hvorimod man i det
danske tilfælde måtte gå i den modsatte retning og sige, at hvis vi giver

*) UJR 1951, p. 999, 1952 p. 769 og 1953 p. 11.
•*) NJA 1948, p. 342.
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en dom for, at det er grov uagtsomhed, så medfører det, at dette barn
kommer til at stå uden dækning af sin ansvarsforsikring. Så man kan
altså derfor se lidt forskelligt på synspunkterne.

Dommen af 3. juni 1954 viser også, at lektor Gomards udtalelse om, at det
er en ganske fast regel, at man ikke lemper, hvor barnets ansvar er dækket
af en ansvarsforsikring, det gælder ikke længere. Men dernæst bevirker
dommen, at man, hvis man skal gå rigtigt til værks, ikke længere blot ope-
rerer med grov uagtsomhed kontra simpel uagtsomhed, men man skal inden-
for den simple uagtsomhed — det siger jo både Landsret/tens og Højesterets
flertal — indenfor den simple uagtsomhed skal man skelne imellem, om det
er en betydeligere simpel uagtsomhed eller en mindre betydelig uagtsomhed.
Det bliver noget indviklet efterhånden, og som jeg sagde før, man kunne
komme over alle disse vanskeligheder ved at følge indlederens forslag; men
der er en femte vanskelighed, man ikke kan komme over, som også vil gjøre sig
gældende i indlederens system, nemlig om skaden er påregnelig, et spørgs-
mål, som jo alle dage har været og stadig er en afgørende faktor for
erstatningspligten, også når der er tale om objektivt ansvar. Påregnelig-
heden må tages i betragtning og må bedømmes. Der foreligger fra de
seneste år er række højesteretsdomme,*) hvor netop børn er blevet frifundet,
enten helt, fordi skaden ikke har været påregnelig, eller også for en del af
skadesbeløbet, fordi den skade kunne de ikke påregne, kun den nærmest
liggende skade. Denne påregnelighed må bedømmes efter barnets alders-
og udviklingstrin og ikke efter, hvad der er påregneligt for mennesker i
al almindelighed; og påregneligheden spiller sin meget store rolle også i
det spørgsmål, som griber ind i hele problemet, nemlig spørgsmålet om
hvad man skal gøre i det tilfælde, hvor det er barnet, der er den skade-
lidende, eller hvor barnet har en vis medskyld i en samlet skade. Det
kommer jeg til senere.

Jeg vender mig herefter til, hvorfor jeg ikke kan slutte mig til den
ærede indleders løsning af disse vanskeligheder; det er, fordi han ved sit
forslag fuldstændig løsriver erstatningsgrundlaget fra retsbevidstheden. For-
ældre og værger vil efter hans forslag vide, at ligegyldigt hvad skade
børnene gør, så vil den blive erstattet af den lovpligtige ansvarsforsikring.
Og børnene som fremtidige samfundsborgere vil vokse op med den livs-
indstilling, at der er ikke forskel på godt og ondt, de kan i erstatnings-
mæssig henseende, i skadesforvoldelsesmæssig henseende gøre lige, hvad
der passer dem. Man kunne sige, at jeg her modsagde mig selv fra de
tidligere juristmøder, hvor jeg har bestridt, at præventionen havde nogen
betydning i erstatningsmæssig henseende, eller at erstatningsretten havde
nogen præventiv betydning. Det er dog ikke sådan at forstå, at jeg mener,
at de enkelte børn og de enkelte forældre vil forhindres i en konkret
skadeforvoldelse udfra den betragtning, at der er noget, der hedder erstat-
ningsansvar. Men jeg mener, at hele samfundet bør hvile på den opfattelse,
at der er forskel mellem godt og ondt, det kan man ikke borttage fra
samfundets grundlag uden at volde ravage, og jeg henholder mig derved
til og er enig i, hvad professor Ussing sagde på det 16 Nordiske Juristmøde,
altså juristmødet i Oslo 1934**) at det hører med til samfundssystemets
og retsgrundsætningernes grundvold, at der består en sådan forskel mellem
godt og ondt, og at den skal have retsvirkning også i erstatningsmæssig
henseende. Deri ligger en generalpræventiv rettesnor, som medfører, at
ens livsindstilling, ens adfærdsforhold, bliver på forhånd bestemt i en vis
retning. Dette vil ganske blive tilsidesat, hvis man følger indlederens forslag
om, at al skade, der forvoldes af børn, den skal erstattes. Så er der ikke
længere forskel på godt og ondt, og så kan det ikke nytte noget, at man,

*) UJR 1954, p. 706.
**) Forhandlingerne p. 112 f.
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som indlederen henviser til, lader børneopdragelsesmyndighederne — altså
det vi på dansk kalder børneværnet — gribe ind og belære børnene og
forældrene om, hvordan de skal opføre sig, for man kan jo ikke have, at
de blander sig i alle mulige småting, det er ganske utænkeligt. De kan
kun have nogen betydning — kan kun gribe ind — hvor der er tale om
ondt sindelag eller grov forsømmelse fra børns eller forældres side.

Jeg må gentage, at jeg synes, det er meget farligt at følge indlederens
forslag. Jeg vil bede tilhørerne tænke på alle de tilfælde, hvor småbørn
af ren naturlig lyst giver sig til at pille, eksperimentere, eller på anden
måde gjøre sig bekendt med omverdenen, hvorved de jo givetvis kan forvolde
en række skader. Disse skader rammer som oftest deres nærmeste omkreds,
deres familie, deres pårørende, deres gode venner og kammerater. Skal det
være noget, som skal sætte et helt forsikringsapparat i gang med erstatnings-
ret og med ansvarsforsikring? Nej, det er den slags småtilfælde, der hører
til det daglige liv, og som bør bæres af de skadelidende selv. Men tænker
man sig så modstykket med drengebander på 14-16 år, som huserer i hele
den omegn, hvor de bor, og som i udstrakt grad volder skade på nybygninger,
på byggepladser, på gartneriers ruder, knuser et helt gartneri i løbet af en
nat, eller som stjæler motorkøretøj og kører det i stykker — er der nogen
mening i at etablere en ansvarsforsikring, som skal gøre, at disse børn kan
vide, at skaden bliver altid dækket, og Herregud hvad sker der os så bagefter,
vi er jo under den kriminelle lavalder. Det er ikke tilstrækkeligt gennem-
tænkt, men et farligt forslag; og det er en mærkelig inkonsekvens, at der
skal gælde disse regler, indtil en ganske bestemt grænse — her foreslås 16 åx
— men når man kommer over den alder, bare en dag mere, så er man inde
under culpa-reglens område og skal altså bedømmes på en ganske anden
måde —.

Jeg mener, for at komme frem med mit eget forslag, at den rette løsning
må være, at vi beholder den nuværende retsregel, sådan som vi har den i
Danmark; hvordan de andre lande kan ordne at komme ind på de samme
linier, det ville føre for vidt, om jeg her går ind på det; at vi beholder
den samme regels ordlyd, men at praksis strammes i den forstand, at man
for små børn kun ganske undtagelsesvis pålægger ansvar, og som små børn
regner jeg, at det er børn under — ja, jeg vil sætte grænsen til 8 år. Man kan
sige, det er måske vilkårligt valgt, men når jeg foreslår 8 år, så er det
fordi børnene på det tidspunkt normalt har været eet år i skole og har
haft dette år til foruden deres egen opdragelse hjemme også at få deres
omgang med livet gjort mere forståelig. Altså under den alder skal man
være uhyre forsigtig med at pålægge ansvar og kun gøre det ganske
undtagelsesvis.

Over den alder må man for det første skille alle de tilfælde fra, hvor
der foreligger skadesforsikring for den skaderamte genstand, eller eventuelt
også ulykkesforsikring for den skaderamte person. I de tilfælde er der ikke
nogen mening i at lægge ansvar på barnet og at vælte byrden over fra
det ene forsikringsselskab til det andet, det er unødigt besvær, og det er
ligegyldigt, om det der drejer sig om en småskade som en glasforsikret
rude, der bliver knust, eller en storbrand på en fabrik. Andre skader for-
voldt af børn over denne af mig foreslåede alder, må behandles individuelt,
og der må man foretage den samme bedømmelse, som man i dag foretager
efter myndighedslovens § 63, altså med mulighed for lempelse efter rent
skønsmæssige synspunkter, som det ikke kan nytte noget her at komme
nærmere ind på, men som må være en individuel behandling.

For Danmarks vedkommende er vi i den heldige situation, at der behøver
vi ikke at foreslå en obligatorisk ansvarsforsikring, fordi vi i den grad har
udbredt frivillig ansvarsforsikring, og en ansvarsforsikring, som enhver
kan overkomme at tegne, den koster lidt over 10 kroner og dækker familiens
og børns ansvar indenfor rimelighedens grænser; så der behøver vi ikke
at sætte hele dette apparat i gang, men det allerbedste er, således som jeg
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har påvist ved tidligere juristmøder, at der gøres propaganda for, at de
der ejer goderne, de personer, der er bange for selv at blive skaderamte,
de må tegne deres egne forsikringer. Så undgår man altfor meget erstat-
nings-snakkeri og erstatningskrav.

Det giver også de bedste resultater, disse linier, for de tilfælde, hvor der
er tale om medskyld, og der er jeg enig med indlederen i, at for små børns
vedkommende bør man give fuld erstatning, selvom der er tale om, at de
har medvirket til skadens indtræden. Der skal ikke finde nogen identifikation
sted for barnets og forældrenes vedkommende, idet det ikke bør gå ud over
barnet — det skaderamte barn — at forældrene ikke har passet tilstræk-
keligt på det. Det har vi også en dansk højesteretsdom*) for, at det ikke
bør være tilfældet. Men kommer man over den af mig foreslåede alder
på 8 år, så bør der foretages skyldfordeling, og så bør det barn, der har
været med i skadeforvoluelsen ved at deltage i farlig leg, selv tage sin
del af skaden ved at få mindre erstatning. Her har vi en temmelig fast
regel i dansk ret, og den skærper det opad, således at når vi nærmer os
aldersgrænsen til de voksnes kreds, så får børnene ingen erstatning, hvis
de har deltaget i en påregneligt farlig leg. Men selv i disse tilfælde er der
stor usikkerhed, hvilket kan ses af en ganske nylig højesteretsdom,**) der
drejede sig om, at to bander af drenge på 13-14 år førte krig mellem hin-
anden — egentlig regulær krig — med stenkast og skydevåben; de for-
voldte skade på hinanden, og der blev givet halv erstatning til de skade-
lidte, selvom de altså havde været på det ene kampparti.

Ombudsman KNUT NORSTRÖM

Herr President, mina Damer och Herrar.
Det är av utomordentlig värde för försäkringsverksamheten, att

detta ämne har kunnat beredas plats på juristmötets program. Referenten
har verkligen givit oss en framställning rik på många synpunkter och
haft ett friskt grepp på själva ämnet. Likväl måste jag framföra en del
invändningar. Det blir min uppgift att här i korhet redovisa en för-
säkringsmans erfarenheter utav familjeansvarighetsförsäkringen — den
försäkringsform, som täcker barns och föräldrars skadeståndsansvar.
Med hänsyn till den långt framskridna tiden skall jag begränsa mig till
att beröra några huvudpunkter.

Først säger innledaren, att hemmens uppgifter mer och mer har flyt-
tats över till de allmänna. För några år sedan kunde måhända den upp-
fattningen anses ha varit allmänt omfattad, men i dag står vi enligt mångas
åsikt vid ett vägskäl. Idag vågar ingen bestämt påstå, att samhället lyckats
Övertaga hemmets uppgift såsom uppfostrare, utan hemmen är säkerligen
på frammarch. Det framgår bl. a. av den kamp man för mot ungdoms-
brottsligheten, där man numera allmänt inriktar sig på att söka ersätta
anstaltsvistelsen med de ungas vård i goda hem.

Sedan vill jag fästa uppmärksomheten på ett förhållande, som refe-

*) UfR 1938, p. 704.
**) UfR 1954, p. 500.
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renten inte synes ha tillräckligt beaktat. Det inträffar ett mycket stort
antal olycksfall, där barn är inblandade men som man faktiskt inte rim-
ligen kan göra någon människa ansvarig för. Föräldrar gör nu en gång
mycket stor skillnad mellan ä ena sidan de tillfällen, då barn orsakas
skada genom annans vårdslöshet och a andra sidan de tillfällen, då barnet
självt är ansvarigt för skadan eller skadan beror på omständigheter, som
ingen kunnat råda över. Föräldrarna anser att rätt till skadestånd bör
finnas i den första gruppen av olyckor, men inte i den andra. Denna
föräldrarnas uppfattning är en realitet, som vi inte kan komma förbi.

Inledaren försöker framföra det förslaget att man skulle höja
åldern för den särskilda skadeståndsregeln för barn till myndighets-
åldern. Jag måste invände, att förslaget får väl anses ogenomförbart i en
tid, då vi tillåter, att en 15-åring kör traktor och moped, en 16-åring
en lätt motorcykel och en 18-åring en tung motorcykel. I en sådan
situation kan vi inte säga att den särskilda skadeståndsregeln för barn
skall gälla ända till 21 år. Inledaren framför det förslaget att man skulle
låta flytta beslutanderätten i fråga om alla åtgärder mot barnen — även
skadeståndsfrågan — från de allmänna domstolarna till en ungdomsdom-
stol. På det viset skulle hela frågekomplexet komma att avgöras av samma
myndighet. Jag vill invända, att personligen har jag fått den erfaren-
heten att varje gång man flyttat ett litet område, som tillhör de all-
männa domstolarna, över till en specialdomstol eller en administrativ
myndighet, har man därmed otvivelaktigt sänkt rättssäkerheten med
några procent. Fortsätter man med samma överflyttning några gånger,
blir det sammanlagda procenttalet så stort, att rättssäkerheten lätt nog
kan komma i farozonen. Det gäller här en fråga, som kräver en allmän
kunskap över hela rättsområdet. Avgörandet kan därför icke överlämnas
till en barnavårdsnämnd eller ungdomsdomstol, hur man nu vill pre-
sentera instansen. Därtill kommer, att ett avgörande i administrativ väg
sker utan att den som träffar avgörandet haft personlig kontakt med den
person som saken egentligen angår.

Referenten diskuterar frågan om ett objektivt ansvar och anför att
ett objektivt ansvar skulle ha ett visst stöd bland föräldrarna eller i det
allmänna rättsmedvetandet. Min erfarenhet går delvis i en annan rikt-
ning. När man vid något tillfälle har diskuterat dessa frågor mellan
lärare eller vid ett föräldramöte eller i en husmodersförening, har man
gett tillkänna ungefär följande: Är det möjligt att man är så sträng
gentemot barnen? Är det möjligt att man fordrar så mycket utav för-
äldrarna ifråga om tillsyn och omtanke om barnen? Föräldrarna blir
inte sällan förvånade över den särskilda skadeståndsregeln för barn och
att rättspraxis intagit en så sträng ståndpunkt.

Jag är överens med referenten om att det här föreligger et socialt
problem. För min del skulle jag dra andra konsekvenser utav detta. För
att öka tryggheten för barnen — och det är detta som är det verkliga
samhällsintresset — så måste man faktiskt skärpa anspråken ifråga om
tillsyn och omtänksamhet hos barnets föräldrar. Om man gör denna
skärpning, kommer man väl också fram till att åtminstone den som har
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hånd om andras barn — t. ex. lärare, de som tar emot barn i lekskolor,
arbetsledare för ungdomar, utbildningsledare o.s.v. — skulle ha en obli-
gatorisk ansvarighetsförsäkring för att kunna göra rätt för sig, om det
inträffar något. Försäkringsbolagen har dragit konsekvenser just av deil
sociala synpunkten genom att föra en kampanj mot farliga leksaker. Det
syndas otroligt i detta hänseende på föräldrahåll. Där kan mycket ut-
rättas till barnens skydd.

Referenten vill icke vara med om någon obligatorisk ansvarighets-
försäkring av kostnadsskäl. Den invändingen från referentens sida kan
jag icke tillmäta någon större betydelse. Det har redan sagts av höjeste-
retssagförer Bache, att kostnaden är obetydlig. Den rör sig om något
mer än tio kronor. Det är inte någon kostnad som man behöver vika
tillbaka för. Den försäkringen gäller då både för föräldrarna och för
barnen till fyllda 21 år, dock endast om det är ogifta barn. Det finns
ingen differentiering, utan försäkringen har av praktiska skäl tagit de
vanartade och de välartade över en kam. Några regressfrågor utav bety-
denhet förekommer inte inom svensk ansvarighetsförsäkring.

Det finns ingenting som hindrar att man går fram efter vägen med
ansvarighetsförsäkring. Den vägen är fullständigt oberoende av hur man
utformar skadeståndsansvaret. Om man skärper skadeståndsansvaret, kan
man vara säker på att försäkringsmöjligheten utnyttjas ännu rikligare.
Gör man det, kommer man nog fram till att anslutningen och därmed
utjämningen blir så stor, att premien måhända inte behöver höjas ens om
man skärper skadeståndsansvaret. Man måste alltså hålla i minnet att det
är två ömsesidigt verkande faktorer, den ena i höjande riktning — det
skärpta ansvaret — och den andra i sänkande riktning — större anslut-
ning.

I ett sista avsnitt diskuterar referenten, vilken form försäkringen
eventuellt skulle få, men referenten tar icke ståndpunkt. Jag tror att
ansvarighetsförsäkringen är ett område, där staten icke passar att
sköta försäkringen — främst därför att det måste uppkomma
en massa gränsfall vid bedömning av skadeståndsfrågorna. En stats-
tjänsteman skulle finna sig alltför mycket bunden av vissa stela normer
och av sin ämbetsmannaställning. Den som är med i ett privat företag
har större möjligheter att finna en medellösning, som beaktar båda
sidornas synpunkter.

För övrigt förefaller det mig som om de statliga myndigheterna inte
tillräckligt hade insett, vilka stora perspektiv som öppnar sig med en
rätt tillämpad ansvarighetsförsäkring. Jag skall bara ta ett fall ur det
praktiska livet, en liten episod. En sjuksköterska på en skärgårdsö får
besök av en pojke, som har ett litet skärsår. Hon kan mycket väl klara
upp sårskadan, ty hon har den erforderliga utbildningen, men hon gör
det inte. Istället remitterar hon fallet till lasarettet på fastlandet. Det
kostar staten ungefär 100 kronor. När hon väljer det alternativet beror
det på att hon inte har någon ansvarighetsförsäkring. Hon har inte av
sin arbetsgivare, kommunen, fått någon ansvarighetsförsäkring och an-
ser sig därför inte ha anledning att själv ta risken att få betala skade-
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stånd, om behandlingen skulle medföra några komplikationer med föl-
jande eventuella ersättningskrav från pojkens eller hans föräldrars sida.

Den svenska skadeståndsregeln för barn tillämpad hos försäk-
ringsbolagen har visat sig vara ett utomordentligt instrument i stort sett.
Man kan nog knappast tänka sig någon annan regel än denna, att det
överlämnas till domstolen att med hänsyn till alla omständigheter be-
döma, om det skall utgå något skadestånd, och i så fall hur mycket bar-
nen skall betala i skadestånd. Denna regel vill jag illustrera tillämpad på
tre fall, som jag skall återge i korta drag. En pojke slår kana utför en
backe i Stockholm. När han kommer ner till kanans slut, kör han på en
55-årig dam, som blir 66% invalid för livstiden. Hon får i samband med
olycksfallet på grund av egen olycksfallsförsäkring en livränta på 4.600
kronor om året. Hon har strax före olyckan pensionerats och förlorar
således inte någon arbetsförtjänst. Olyckshändelsen tillförde henne en
livränta på 4.600 kronor om året. Det gäller sedan att avgöra om i denna
situation den vållande pojken skall betala skadestånd.

Ett andra exempel. En 12-åring bryter grovt mot trafikreglerna och
orsakar kollision med en annan cyklist, som skadas. Det tredje fallet
gäller en pojke som kastar en pappskiva i en skolsal med påföljd att en
kamrat förlorar synen på ett öga. Alla dessa tre fall skall bedömas efter
en och samma regel. Jag tror att den regel, som vi har i Sverige, är all-
deles utmärkt. Den lämnar möjlighet att ta hänsyn till alla skiftande
omständigheter. Med den regeln kan man i alla de nämnda tre exemplen
komma till ett rättvist resultat.

För övrigt är det inte bara fråga om medverkan, när barn är in-
blandade i olyckshändelser. Det är också fråga om den omständigheten
att barn, som leker samman eller som befinner sig i samma verksamhet,
inbördes har tagit en viss risk. Man har tagit en risk och satt sig i en
viss situation, varför det kan vara skäligt att på den grund fullt skade-
stånd inte utgår.

Det finns många barn som skadas, och man frågar sig, vem som bör
bära skadan. Jag tycker att när det finns tillgång till en så billig
olycksfallsförsäkring som den kollektiva försäkringen för barn, kan alla
föräldrar hålla en olycksförsäkring för barnen. Av den försäkringen ut-
går ersättning även vid de tillfällen, då skadeståndsrätt inte är förhanden.

Försäkringsbolagen har ett stort antal skador inom ansvarighetsför-
säkringen varje år. Ytterst få — ett så litet antal att man kan räkna dem
på handens fingrar — blir föremål för rättslig prövning. Detta visar väl
att den svenska regeln fungerar bra i sin nuvarande utformning. Ur för-
säkringsmannens synpunkt erbjuder sig inget annat alternativ än detta:
ä ena sidan att fortsätta med att göra propaganda för olycksfallsförsäk-
ring för barn — särskilt med tanke på det stigande antalet olycksfall
bland barn — och å andra sidan att gå vidare på den prövade vägen med
ansvarighetsförsäkring. Här gör jag då en liten reservation för en even-
tuell skärpning av föräldraansvaret, vilket torde medföra ett ökat behov
av ansvarighetsförsäkringen. Denna försäkring är till sin karaktär och
ifråga om kostnaden sådan, att den är lämplig och överkomlig för alla.
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Dispachør HENRIK AMELN senior

Herr dirigent, mine damer og herrer.
Jeg skal være svært kort. Flere av de tidligere talere har sagt det vesent-

lige av hva jeg skulle si, jeg skal bare få lov til å understreke. Jeg har
tatt ordet fordi jeg i femti år har stelt med forsikring, og jeg vil ta sterk
avstånd fra innlederens antydning av en tvungen forsikring. Förstoring er
jo et glimrende medium med sin teknikk, både for tvangsforsikring og for
privat og frivillig forsikring, men det er ofte en ornvei som er unødig.
Jeg vil understreke det som nøyesterettssakfør^r Bache sa at hvor det er
naturlig og vanlig at folk forsikrer seg selv mot ulykker, så er det ikke
noen grunn til å utvide erstatningsplikten eller skjerpe den og skape
kunstige forsikringer på den annen side. Inntil herr Bache deltok i debat-
ten var den ene part i saken, nemlig den skadelidende, anonym, han trakk
dem frem. Det er en rekke skadelidende, så som store selskaper, virksom-
heter, ting som er vanlig å forsikre som det ville være latterlig ikke minst
vis å vis barn å instruere en tvungen forsikring som motvekt. Det kommer
til det paradoksale da at hos oss får man barnetillegg for det fortjenstfulle
å medvirke til å fornye samfunnet, samtidig skal man få en tvangsforsikring
som straff for at man har vært så uheldig å sette de barn inn i
verden. Hvis man nå lar disse to ting gå opp i opp, så kan man jo
sløyfe begge, så har man jo fått en enkel løsning. Jeg mener videre at
det var giedelig at herr Bache opplyste at den private ulykkesforsikring løste
i Danmark i stor utstrekning dette spørsmål også om ansvar for barn. Den
siste taler mente at dette var i fremgang i Sverige, og i Norge er det også
underveis, så jeg tror at det er der forsikringen skal sette inn. Den frivillige
forsikring skal resignere på erstatning hos barn som gjør ulykker, og man
skal oppfordre til den alminnelige familieforsikring som dekker det be-
grensede ansvar vi nå har for barn.

Høyesterettsadvokat ARVID BLEHR

Når jeg tar ordet, er det for å fremheve et synspunkt som jeg synes
ikke har vært tilstrekkelig påaktet i diskus jonen. Mine bemerkninger be-
grenser seg videre til et bestemt punkt, nemlig spørsmålet om foreldrene
skal ha ansvar for barns skadegjørende handlinger uten hensyn til egen skyld.

Jeg går derfor ikke inn på spørsmålet om i hvilken utstrekning foreldrene
bør pålegges ansvar hvor de selv kan legges noe til last med hensyn til til-
syn eller omsorg.

Vi står da overfor et barns handling som volder skade. Skaden er ut
fra de forutsetninger jeg legger til grunn, en hendelig eller tilfeldig skade
enten en ser den fra skadelidendes side eller fra foreldrenes side. Det syns-
punkt jeg vil trekke frem er at hvis en vil overføre ansvaret på foreldrene
istedenfor å la det bli hvor det rammer, betyr det at en legger hele
byrden ved å skape sikkerhet mot skader voldt av barn på den bestemte
gruppe i samfunnet som på forhånd har fått lagt på sine skuldrer hele den
økonomiske byrde som er forbundet med underholdet og oppdragelsen av
den oppvoksende slekt. Det er de økonomiske realiteter vi må se hen til i
dette tilfelle, og det er et betydelig økonomisk offer som foreldrene har
tatt på seg ved underholdet og oppfostringen av barna inntil en alder av
15-25 år. Det er ikke bare pengeutlegget som betegner et offer økonomisk
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sett, men også den innskrenkede fritid som begrenser mulighetene til
ekstra fortjeneste.

Men nettopp heri ligger en vesentlig forskjell fra de tilfelle hvor syns-
punktene om ansvar for farlig bedrift gjøres gjeldende. De har vesentlig
anvendelse hvor vedkommende driver en virksomhet med lukrativt eller
økonomisk formål og hvor virksomhet en er fareskapende. Med dette stemmer
det at sykehus ikke er pålagt objektivt ansvar i Norge, se Rt. 1949 s. 688 og
Rt. 1950 s. 448. I tilfelle hvor det er pålagt objektivt ansvar foreligger
dessuten oftest adgang til å utligne den økonomiske byrde ved ansvaret
på en større krets ved innkalkulering i pris eller annet vederlag, og skaden
kan være statistisk beregnelig.

Sett fra foreldrenes synspunkt kan skade voldt av barna ikke sies å være
statistisk beregnelig skade slik som ved fabrikkdrift o.L, og foreldrene
driver ikke farlig virksomhet. Et objektivt ansvar her vil bety at en flytter
skaden fra der den rammer til en som økonomisk sett presumptivt er mindre
egnet til å bære den enn den som blir rammet av skaden. Familiefaren må
alltid anvende sin inntekt og formue på hele familien, mens skaden ofte
vil ramme enslige som anvender sin inntekt og formue på én person. Ofte
vil skaden ramme en bedrift, selskap eller institusjon.

Ved et objektivt ansvar for foreldrene for barnas handlinger vil en dessuten
flytte skaden slik at den rammer presumptivt flere personer, familien uten
at det blir noen virkelig utligning av skaden slik at den blir lettere å bære.

Det vil efter min mening ikke være riktig å la hensynet til at et ansvar
for barns skadegjørende handlinger kan ha gunstig forebyggende virkning,
spille en så stor rolle at den pålegger foreldregruppen et ansvar som må
ansees urettferdig.

Jeg minner igjen om at det her bare er spørsmål om skader som fra
foreldrenes side er hendelig. Det vil ikke være riktig å si at foreldrene er
nærmere til å bære den enn den som er rammet av skaden, og at skaden
derfor skal flyttes over fra denne til foreldrene.

Det er nødvendig for samfunnets beståen at barn vokser opp. Det er like
forutseelig for enhver at disse barn kan volde skade som det er forutseelig
for foreldrene. Disse skader vi her taler om, er uløselig forbundet med
fornyelsen og opprettholdelsen eller økningen av befolkningen. Vil en
beskytte samfunnets medlemmer mot disse skader, er det derfor et spørsmål
om det ikke er samfunnet eller staten som er nærmest til å bære byrdene
ved det på en eller annen mate.


