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INDLEDNING

I de sidste år har erstatningsretten været meget under debat
hos os i de nordiske lande, ikke mindst forbindelsen mellem erstat-
ning og forsikring.

På de nordiske juristmøder har disse emner også været taget
til behandling. Man kan derfor passende i korthed give en oversigt
over, hvad der er foregået på de sidste møder.

På det 16. møde i Oslo 1934 var direktør Knud Christensen ind-
leder om emnet: «Kræver sikkerhedshensyn, at man begrænse ad-
gangen til at dække sig ved ansvarsforsikring?»

På det samme møde var justitierådet Emil Sandstrøm indleder
om emnet: «Skadeståndsskyldighet på grund av farlig verksamhet.»

På det 18. møde i København 1948 indledte professor Henry
Ussing debatten om emnet: «Bør erstatning udenfor kontraktsfor-
hold kunne nedsættes under hensyn til graden af skadevolderens
skyld og omstændighederne iøvrigt?».

På det 19. møde i Stockholm var professor Ivar Strahl indleder
om emnet: «Skadesstånd og försäkring».

Det kan derfor siges med en vis ret, at emnet har været tilstræk-
kelig behandlet. Jeg mener alligevel, at yderligere diskussion har
interesse. Det er ganske vist rigtigt — som anført på tidligere møder
— at det næppe er muligt, i hvert fald ikke endnu, at tage erstat-
ningsreglerne i helhed til diskussion med henblik på en fællesnor-
disk lovgivning. Men på den anden side kan man sige med ikke min-
dre berettigelse, at man godt kan gå ind på denne bane på specielle
felter, jfr. at man nu er i gang med forberedelser til en fællesnordisk
lovgivning om ansvar for biler og om stats og kommunes ansvar
for funktionærer.

I alle civiliserede lande, deriblandt de nordiske lande, har lov-
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givningsmyndighederne beskæftiget sig med børns og unge menne-
skers forhold på forskellige områder, hvilket også er af den største
betydning. Som eksempler kan man anføre regler om tilsyn med
børns opdragelse og uddannelse og deres legemlige og sjælelige sund-
hedstilstand, behandling af mentalt underudviklede og psykopatiske
børn, o. s. v., o. s. v.

Den nyere lovgivning baseres på, at der er foregået store ændrin-
ger i de sociale forhold. Befolkningstallet vokser, særlig i byer og
tæt bebyggede områder, hjemmene bliver mindre og flere og flere
af deres opgaver overtages af det offentlige. Skoleundervisningen
øges, oplysning og fornøjelser søges udenfor hjemmene, i hvilke
pladsforholdene i mange tilfælde er utilstrækkelige, o. s. v. Hvordan
man end betragter denne udvikling, så er den dog en kendsgerning,
som man må tage stilling til, og som man har taget stilling til på
mange områder.

Indenfor erstatningsretten har disse spørgsmål været mere til-
sidesat, i alt fald af den positive lovgivning. De gældende regler
giver rigelig anledning til kritik og således også til en saglig over-
vejelse. Børn og unge mennesker udgør en meget betydelig procent-
del af enhver nation. I regelen er de farligere, både for deres egen
og andres sikkerhed, end voksne mennesker. Reglerne om deres
erstatningsansvar er præget af en tilstand, som har været under-
kastet store ændringer. De er på mange måder inkonsekvente og
tilfældige og lidet afpassede til de ændrede forhold.

Det drejer sig her om en betydningsfuld sag, omend på et be-
grænset område, men den er på den anden side vidtrækkende for
så vidt som spørgsmålet ikke alene er juridisk, men også økonomisk
og socialt.

EMNETS BEGRÆNSNING

Emnet bærer på programmet tittelen: «Børns erstatningsansvar
udenfor kontraktsforhold». I og for sig kan det siges, at denne tittel
både er for vidtgående og for snæver.

Det er klart, at udenfor opgaven ligger først og fremmest almin-
deligt ansvar i kontraktsforhold og ansvar for misligholdelse af kon-
trakter, strafferetsligt ansvar, herunder regnet konfiskation af ejen-
dom, og offentligretsligt ansvar, for så vidt som dette kommer i
betragtning.

Jeg anser det for rigtigt at begrænse emnet yderligere. Således
undlades børns driftsmæssige ansvar og det objektive ansvar for
farlig virksomhed, ansvar i naboretten, m. m. Begrænset på denne
måde bliver emnet kun børns erstatningsansvar på det område, som
dækkedes af culparegelen. såfremt der var tale om tilregnelige
voksne mennesker.
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På den anden side anser jeg det rigtigt at medtage børns ret til
erstatning fra andre, og da først og fremmest, i hvilket omfang børn
kan fortabe retten til erstatning ved uforsvarlig optræden. Rent
videnskabeligt kan dette måske kritiseres, men det drejer sig dog
om så nært beslægtede emner, at det er praktisk at behandle begge
under et. For sammenhængets skyld er det også praktisk at berøre
andres, navnlig forældres og andre udøveres af forældremyndighed,
ansvar for børn.

KORT OVERSIGT OVER DE NUVÆRENDE FORHOLD

Alle steder, hvor jeg kender til, har børn en særstilling under
loven. Som bekendt begrundes denne særstilling med, at børns sjæle-
lige og legemlige udvikling såvel som deres erfaring og dømmekraft
anses for at stå tilbage for de voksnes.

De fleste, antagelig alle, civiliserede lande har positivt fastsat
diverse regler om denne særstilling.

Heriblandt kan nævnes regler om myndighed i kontraktsforhold,
vielsesalder, kriminel lavalder og særlig behandling af yngre lov-
overtrædere, bestemmelser angående ret til at udøve rettigheder som
f. eks. valgret, ret til bestemt beskæftigelse, o. s. v. På den anden
side har børn ret til underhold og uddannelse indenfor en vis alder,
er på forskellige områder beskyttede af særlige straffebestemmel-
ser, o. s. v.

Hvis man betragter de nordiske lande for sig, viser det sig, at
bestemmelserne ligner hinanden på mange måder. Den personlige
myndighedsalder er f. eks. den samme i Danmark, Island og Sverige,
d. v. s. 16 år. I Finland og Norge er den 15 år. Den almindelige
myndighedsalder er 21 år i alle de nordiske lande, den kriminelle
lavalder er den samme i Danmark, Finland, Island og Sverige, 15
år, i Norge 14 år. Loven påbyder i regelen en særlig behandling
af yngre lovovertrædere, indtil 18 år, i nogle tilfælde indtil 21 år.

Disse eksempler er anført for at vise, at i grunden er bestemmel-
serne af lignende art, hovedsynspunkterne er de samme.

Når man derimod betragter de regler, som gælder om børns
erstatningspligt, ret til erstatning og forældres ansvar i denne for-
bindelse, ser sagen ganske anderledes ud.

En ganske kort oversigt vil være tilstrækkelig til at påvise dette.

Danmark: Lovens hovedregel om børns erstatningsansvar findes
i lov nr. 277 af 30/6 1922 om umyndighed og værgemål, par. 63.
Paragraffen er sålydende:

Et barn under 15 år er erstatningspligtigt for skadegørende
Handlinger efter samme Regler som Personer over denne Al-
der; dog kan Erstatningen nedsættes eller endog helt bort-
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falde, forsåvidt det findes billigt på Grund af manglende Ud-
vikling hos Barnet, Handlingens Beskaffenhed og Omstændig-
hederne iøvrigt, derunder navnlig Forholdet mellem den Skade-
gørendes og den Skadelidendes Evne til at bære Tabet og Ud-
sigten til at få Skaden godtgjort hos andre.

Jeg vil ikke nærmere gå ind på denne paragraf, men henvise til
Ussing: Erstatningsret, 1947, s. 73, 75, 99, 185 og 189, jfr. også
Borum, Sv.Jur.t., 1945, s. 434. Endvidere fremkom forskelligt
i forbindelse med dette emne på det nordiske juristmøde i Køben-
havn 1948 under debatten om emnet: «Bør erstatning udenfor kon-
traktsforhold nedsættes under hensyn til graden af skadevolderens
skyld og omstændighederne iøvrigt?».

Desværre er jeg ikke i stand til at behandle danske domstoles
praksis på dette område, hvilket også ville være for omfangsrigt.
Men i belysning af erfaringen mener jeg dog at kunne sige, at «om-
stændighederne iøvrigt» volder vanskeligheder, om hvilke jeg kan
sige det samme som Ussing, op.cit., s. 178, nemlig:

Erstatningsreglerne må søge deres væsentlige Grundlag i
praktiske Samfundshensyn. Ud fra en sådan Opfattelse er det
betænkeligt at give en almindelig Regel om, at Erstatningen
skal stå i Forhold til Skylden. Det vil forringe den Sikkerhed,
Erstatningsreglerne giver. Og selv om Regelen formes som en
blot Bemyndigelse for Domstolene til at lempe Erstatningen
ved ringere Grader af Skyld, er der nogen Fare for, at Sikker-
heden skal blive svækket. Desuden er en sådan Regel uheldig
fra et teknisk Synspunkt, fordi den er så ubestemt

Lignende Grunde taler imod at give Domstolene en almindelig
Adgang til at tage Hensyn til Parternes Formueforhold eller
endog til «alle foreliggende Forhold».

Finland: Forholdene der beskæftiger jeg mig ikke med, idet kor-
referenten er finsk og derfor bedre i stand til det end jeg.

Norge: Der er lovens hovedregel stadig: Lov om den alminde-
lige borgerlige straffelovs ikrafttræden, nr. 11, 22/5 1902, par. 22,
jfr. endvidere straffeloven, nr. 10, 22/5 1902, par. 46, Førstnævnte
paragraf er sålydende:

Har Barn under 14 år voldt Skade, er Barnet ikke ansvarligt
for Skaden. Har Barnet Midler, kan dog Retten, hvor den efter
Omstændighederne finder det billigt, bestemme, at Skaden helt
eller delvis skal erstattes af disse Midler.

Angående den nærmere udredning må jeg nöjes med at henvise
til Simonsen, T.f.R. 1936, s. 126, og Andersen, op.cit. 1941 s. 299.
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Sverige: Lovens hovedregel findes i Straf flagen 6 : 6 i den
form, som bestemmelsen nu har iflg. lov af 27/6 1924, og er såly-
dende:

Är skada gjord av person under femton års ålder eller sådan,
som i 5. kap. 5§ omtalas, vare han pliktig at erstätta skadan,
om och i den mån det med hänsyn till hans sinnesart, gärnin-
gens beskaffenhet og omständigheterna iövrigt må anses
skäligt. Vad han sålunda utgivit äga han söka åter av den
som genom underlåten vård om hans person vållat skadan.

Justitierådet Nils Beckman har i T.f.R. 1950, s. 273, behandlet
sagen grundigt fra den svenske rets synspunkt. Jeg henviser hertil,
ikke mindst domsreferater sammesteds og de konklusioner, som
drages af domspraksis.

Island: Hvad Island angår vil jeg først anføre, at i kap. 8,
Mannhelgi, i den gamle lovbog fra 1281, Jönsbök, findes en bestem-
melse om at hvis en afsindig tilføjer et andet menneske sår, skal
skadeserstatning udredes af den afsindiges ejendom. Formelt anses
denne bestemmelse endnu for gyldig, men det er dog tvivlsomt,
hvor stor vægt man nu kan tillægge den. Den viser dog, at ansvar
uden subjektive betingelser længe har været meget fremtrædende.
I det 19. århundrede slog culparegelen så faste rødder i islandsk
ret, at den anses for den almindelige erstatningsregel, idet også
visse love henviser til den som sådan. Regelen har dog haft van-
skeligere med at få fodfæste hos os end i Danmark, både på grund
af Islændernes holden fast ved de gamle love, såvel som på grund
af, at regelens gyldighed efterhånden blev skabt under indflydelse
fra Danmärk. I de sidste år har den objektive regel påny vundet
terræn. I den nu ophævede islandske straffelov af 25/6 1869,
par. 302 (af samme ordlyd som dansk strl. af 1866, par. 300)
bestemmes:

«Enhver der har gjort sig skyldig i en forbrydelse er pliktig til
at tilsvare den skadelidende erstatning.»

Selvom denne lov ikke indeholder nogen almindelig regel om
personers egnethed til at bære erstatningsansvar på grund af lov-
overtrædelser, og tilregnelighed i denne henseende ikke er knyttet
til nogen bestemt alder, kunne man dog fra denne bestemmelse bl. a.
slutte, at personer, som havde nået den kriminelle lavalder, også
på grund af alder havde opnået egnethet til at bære erstatnings-
ansvar. En lignende regel er ikke optaget i den alm. straffelov, nr.
19 af 12/9 1940. I myndighetsloven, nr. 95 af 5/6 1947, par. 21,
3. stk., bestemmes det, at såfremt der i en offentlig sag fø^es bevis
for, at en umyndig person har været skyldig i en strafbar handling
i forbindelse med indgåelse eller opfyldelse af kontrakt skal
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denne yde erstatning efter de almindelige regler. Her har man
derfor, hvad angår strafbare handlinger i kontraktsforhold, påny
indført i loven en lignende regel som den, der tidligere fandtes i
nævnte par. 302 (strl. 1869). Bestemmelsen i myndighedsl. par. 21,
3 stk., dækker ikke alene lovovertrædelser i forbindelse med ind-
gåelse af kontrakter eller afhændelse af ejendom ifølge kontrakt
(dolus eller culpa in contrahendo), men også lovovertrædelser, som
dækkes af regler om retskrænkelse udenfor kontraktsforhold (hær-
værk, ødelæggelse af eller disponering uden hjemmel over ting, som
kontrahenten har modtaget, men er pliktig til at tilbagelevere). Der
er ikke tvivl om, at den samme regel gælder om erstatning for
andre strafbare handlinger udenfor kontraktsforhold end de, som
dækkes direkte af anførte par. 21, 3. stk. Man kan derfor slutte, at
idet den kriminelle lavalder er fastsat til 15 år i den alm. straffelov,
par. 14, vil personer, der er fyldt 15 år, bære fuldt erstatnings-
ansvar for handlinger, som i en offentlig sag findes at være straf-
bare.

Man må dog ikke her drage den slutning, at personer ikke kan
være erstatningspliktige før de har nået den kriminelle lavalder.
I myndighedslovens par. 21, stk., går man ialmindelighed ud fra
erstatningsansvar hos umyndige personer, men der anføres ikke,
hvilke de almindelige betingelser for erstatningsansvaret er. An-
gående betingelserne henvises der til de almindelige retsregler, jfr.
ordlyden: « . . . på strafbar måde har forårsaget, at . . . . . .

Som jeg tidligere har anført, henvises der her til culparegelen.
Denne praktiseres som bekendt således, at der ikke anvendes en
individuel men en gennemsnitlig målestok, når skøn tages over, om
erstatningspligt er tilstede. Men det er ikke sikkert, at dette syns-
punkt gælder, når det drejer sig om børn. I alt fald må man tage det
forbehold, at man i stedet for at regne med et sundt og fornuftigt
voksent menneskes handlemåde ikke gør større krav til agtpågiven-
hed hos et barn end hvad der svarer til handlemåden hos børn i
vedkommende alder og på normalt udviklingstrin.

Mig bekendt har domstolene ikke udtalt sig om, hvorvidt et
barns individuelle udviklingstrin eller dets særstilling anses for at
have betydning, men jeg har dog grund til at formode, at dette er
tilfældet til en vis grad, i hvert fald, at der bl. a. gøres forskel på,
om et barn er fra landet eller fra en by.

Ovenfor anførte synspunkter vil medføre, at kravene til forsik-
tighed og agtpågivenhed mindskes, eftersom barnet er yngre. En
sådan fortolkning af culparegelen fører til, at i de første år er
børn ikke erstatningspliktige. Hvor grænsen ligger, vil senere
blive omtalt.

Iflg. myndighedsloven, par. 21., 2. stk. kan erstatning nedsættes
efter omstændighederne, såfremt en umyndig person — bl. a. umyn-
dig på grund af alder — pådrager sig erstatningsansvar for lov-
overtrædelser, som der anført. Det til grund liggende motiv for
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lovens påbud gælder også for det meste for andre erstatningsplik-
tige handlinger hos umyndige personer. Tanken er den, at man
ikke skal pålægge et barn en økonomisk byrde, som det ikke er
i stand til at bære, eller som senere i nævneværdig grad vil kunne
formindske dets muligheder for at komme frem i livet og stå på
egne ben. Her må man dog også tage i betragtning, at de, der ind-
går kontrakter med umyndige, ofte kan give sig selv skylden for
skaden, og at det derfor er mindre nødvendigt at beskytte dem end
andre, som lider skade på grund af umyndiges lovovertrædelser
udenfor kontraktsforhold. Her taler nogle, men ikke alle, grunde
for, at nedsættelsesbeføjelsen i par. 21, 2. stk., anvendes per ana-
logiam i almindelighed på umyndiges erstatningspligt udenfor kon-
traktsforhold. Analogien er ikke sikker. I denne forbindelse kan
man næppe drage nogen slutning af, at par. 63 og 64 i den danske
myndighedslov — som ellers var forbilledet for den islandske myn-
dighedslov — ikke blev optaget i islandsk lovgivning.

Af det forudgående, jfr. Eyjölf sson: Personret, fremgår, at ifølge
islandsk ret kan erstatningsbeløbet nedsættes med henblik på skyld,
skadens omfang, økonomiske forhold og andre forhold, når der er
tale om en mindreårig og en skade, som er forårsaget i forbindelse
med indgåelse af kontrakt. Når det er tale om strafbare handlin-
ger, gælder nedsættelsen ikke. Det er tvivlsomt, om den gælder,
når der hverken er tale om en strafbar handling eller kontraktsfor-
hold, d.v.s. når det gælder en umyndigs erstatningspligt ige, men
ikke strafbare, handling udenfor kontraktsforhold. Mig bekendt
har domstolene ikke udtalt sig om dette.

Jeg har her kun omtalt børns erstatningspligt, da dette jo også
er hovedemnet.

Som berørt i indledningen har jeg anset det for rigtigt at indbe-
fatte spørgsmålet om børns ret til erstatning hvad angår:
1. Fradrag på grund af egen skyld.
2. Forældres ansvar for børn, samt børns ret til erstatning overfor

forældre.
Ad 1. Det følger af de regler, som gælder om børns erstatnings-

ansvar i Danmark, Sverige og Island, at de samme synspunkter for
det meste er gældende angående nedsættelse af erstatningskravet.

Man kan dog sige, at der er en vis forskel på at gøre indgreb i
andres ret og at fortabe sin egen. Og det gør også en forskel, om
vedkommende, der skal udrede erstatning, selv delvis bærer skyld.

Regelen er, at når et barn lider skade på grund af et voksent
menneskes retsstridige handlinger, men dog selv i nogen grad har
handlet uagtsomt, fordeles skaden, og erstatningen til barnet redu-
ceres i forhold til dets egen skyld. Her må man dog ofte tage i
betragtning, at man må gjøre særlig strenge krav til agtpågivenhed
hos voksne, idet disse må være klar over, at børn kan være udsat for
fare af deres egne handlinger. De må erindre, at børns reaktioner
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ofte er anderledes end voksnes, og indstille deres handlinger der-
efter. Dette synspunkt kommer tydelig frem i en islandsk højeste-
retsdom afsagt den 19. maj 1952, jfr. Hrd. XXIII. bind, s. 279.
Denne sag var en straffesag. Et barn på halvandet år blev kørt
ned af en bil og døde. I højesterets dom udtales:

«Barnet, som blev kørt over af anklagedes bil, legede i en gyde,
som anklagede kørte ind i. Som beskrevet i underretsdommen, kunne
anklagede, da han kørte ind i gyden eller på sin vej gennem den,
hverken se barnet eller kørebanen omkring det fra sin plads i bilen.
Anklagede måtte derfor, da der var beboelseshuse på begge sider
af gyden, regne med den mulighed, at børn legede der. Under disse
omstændigheder burde anklagede, inden han kørte ind i gyden, skaffe
sig viden om, at hans kørsel ikke havde nogen fare til følge og i
den hensigt gå ut af bilen, såfremt dette var nødvendigt. Ankla-
gede undlod dette, og ulykken kan i nogen grad henføres til denne
hans mangel på agtpågivenhed.»

Isl. højesteretsdom afsagt den 3. marts 1952, jfr. Hrd. XXIII.
bind, s. 99, handler om et lignende emne, jfr. endvidere Hrd.
XIX., s. 72.

I Norge er resultatet blevet, at til trods for ansvarsfrihed hos
børn under 14 år, har regelen om erstatningsbeløbets nedsættelse
på grund af egen skyld været anvendt, jfr. Simonsen, T.f.R., 1936,
s. 138.

Angående Finland henviser jeg til korreferenten.
Ad 2. Om forældres ansvar for skade forvoldt af deres børn

gælder i almindelighed i de nordiske lande den regel, at betingelsen
for et sådant ansvar er culpa hos forældrene, jfr. Beckman, op.cit.,
s. 282, Ussing, op.cit., s. 99, isL lov nr. 67/1919 o. s. v.

Angående fransk ret henvises til Code Civil, art. 1384, der for-
tolkes således, at forældres uagtsomhed præsumeres.

For tysk rets vedkommende kan vistnok en lignende slutning
drages af Bürgerl. Gesetzbuch, par. 832, jfr. par. 840.

I USA er det antaget, at forældres ansvar for deres børn er
betinget af, at forældrenes «negligence in failing to control their
children has constituted a proximate cause of the damage.»

Disse regler er på ingen måde tilstrækkelige for så vidt som
erstatningsreglernes formål er dækning af skade, hvilket senere
vil blive omtalt. Som præventive regler er de mere værdifulde, men
indebærer dog forskellige fejl, f.eks. vanskelighederne ved af-
grænsningen, når et barn anses for medhjælper.

Men nært beslægtet med dette emne er en anden side af sagen:
Hvorledes er børns retsstilling overfor forældre, som forvolder dem
skade ved positive handlinger eller undladelse?

Forældre har selvfølgelig en særstilling i forhold til hvad der
gælder om andre ansvarlige. Familieretlige synspunkter spiller her
ind. Eksempelvis kan nævnes, at underholdspligten varer til det
fyldte 16. år, og den byrde, som stammer fra, at et barn lider skade
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på grund af forældres handling eller undladelse, rammer indtil en
vis grænse forældrene selv.

Men når det drejer sig om, at et barns særformue går med til
at dække et erstatningskrav opstået på grund af forældres util-
strækkelige opsyn, er barnets ret kun dårligt sikret. Det samme
gælder, hvis den regel anses for gældende, at erstatning til et barn
nedsættes på grund af forældres culpa. En sådan regel er helt ano-
mal, og der tages afstand fra den af domstole og forfattere, jfr.
Ussing op.cit, s. 189, Beckman, op.cit., s. 284, Pollock on Torts, s. 376
og Andenæs, T. f. R. 1943 s. 361.

Inden man forlader dette afsnit, må man til sidst søge at få
begrebet «børn» nærmere defineret. Hvad Norge angår, foreligger
sagen klart, for så vidt som børns ansvarsfrihed strækker sig til
den kriminelle lavalder, d.v.s. 14 år. Finland omtaler jeg ikke af
samme grund, som tidligere anført. I Danmark og Sverige påhviler
et fuldt erstatningsansvar dem, der har nået den kriminelle laval-
der, dog således, at skønsregler anvendes angående erstatningspligt
hos personer under 15 år. I Island bestemmes det fulde erstat-
ningsansvar af den kriminelle lavalder, 15 år, men om hvorvidt
skøn kan anvendes med hensyn til ansvar hos personer under denne
alder, må anses for tvivlsomt, jfr. tidligere bemærkninger. Man må
dog anse det for sandsynligt, idet islandske domstole har benyttet
regelen om skadens fordeling i rigt omfang med støtte i forskellige
lovbestemmelser.

Grænsen opadtil er således lignende i de nordiske lande og falder
sammen med den kriminelle lavalder. De præventive synspunkter
synes her at være i forgrunden. Hvis man på den anden side lægger
vægt på, at den skadelidende får erstatning, og tager hensyn til
betingelserne for kontraktmæssig habilitet, synes den personlige
myndighedsalder i realiteten at være naturligere.

Grænsen nedad er mere tvivlsom. I Norge kommer spørgsmålet
ikke frem, som tidligere anført, undtagen hvor det * drejer sig om
«egen skyld». Men iøvrigt er praksis hos domstolene i alle landene
den, at grænsen nedad sættes i nærheden af 5-års alderen.

Fra islandsk domspraksis kan citeres:
Højesteretsdom af 6/6 1952, Hrd. XXIII., s. 339: I underrettens

domspræmisser hedder det om en dreng på 5 år og 8 måneder, som
blev kørt ned af en bil og kom til skade, at han i nogen grad havde
opført sig således, at han må skønnes at have skyld i, hvordan det
gik til. Højesteret opretholdt dommen med henvisning til præ-
misserne i denne henseende. Af denne formulering kan man ganske
vist ikke med sikkerhed drage nogen slutning, men den peger dog
i den retning, at bevis for drengens agtpågivenhed ville anses for
at have haft betydning.

Højesteretsdom 5/2 1948, Hrd. XIX., s. 72:
En dreng blev kørt ned af en bil og kom til skade. Der blev

12
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fremsat krav om erstatning på hans vegne. I højesterets præmisser
hedder det: «Der findes ikke grund til at fordele skaden iflg. lov
nr. 33/1941, par. 34, 3. stk., da der er tale om et barn på knap 5 år.»
Denne ordlyd er så utvetydig, at man synes at kunne drage den
generelle slutning, at et så ungt barn ikke kan fortabe retten til
erstatning. På den anden side kan det tænkes, omend det må regnes
for temmelig usandsynligt, at man kunne gøre krav overfor barnet
for forvoldt skade, som den, der er udsat for skaden, er uden skyld i.
Mig bekendt har de islandske domstole ikke taget stilling til dette.

Højesteretsdom af 3/3 1948, jfr. Hrd. XIX., s. 145: Fradrag i
erstatning til en 9-årig dreng på grund af hans uagtsomhed. Jfr.
endvidere Hrd. VII., s. 304, hvor der gås ud fra, at en 8-årig pige
har udvist uagtsomhed.

Fra dansk praksis kan nævnes:
Hrd. i U.f.R., 1941, s. 1041 (et 4% år gammelt barn erstatnings-

pligtigt). Se nærmere: Borum, op.cit., s. 439—440.
Om svensk praksis henvises til de i Beckman, op.cit., refererede

domme, navnlig retsf., 9, s. 275 (5-årig erstatningspligtig). Se
også en interessant dom i Sv.Jur.t. 1951, s. 496.

Det forekommer mig, at der er tilbøjelighed — en naturlig til-
bøjelighed udfra de subjektive synspunkter, man går ud fra —
til at tage hensyn til individuelle egenskaber hos barnet, jfr. Ussing,
s. 75, Beckman, s. 278 (retsf. 6), og Simonsen, s. 142—143.

Jeg håber, at det af denne kortfattede oversigt vil fremgå, at
tilstanden, som den nu er, ikke er tilfredsstillende.

For at bøde på dette er man i den senere tid slået ind på den
vej at hjemle en nedsættelse, eller endog bortfald, af erstatningen
efter domstolenes skøn, navnlig under hensyn til skadevolderens
subjektive indstilling, gerningens farlighed, parternes økonomiske
forhold, hensynet til om hvorvidt assurance er tegnet og «omstæn-
dighederne iøvrigt.»

Det kan godt være, at man på denne måde får en tilfredsstillende
løsning i visse tilfælde, men man kan næppe vente, at der skabes
almindelige regler på denne vis, og domstolenes arbejde ville blive
lidet overkommeligt, hvis man skulle søge til dem for at skabe nogen-
lunde generelle regler.

Jeg vil ikke diskutere dette nærmere i almindelighed, men hen-
viser til den før omtalte debat på det 18. møde. Her kan man også
have forsikringsavtalelovens par. 25 i erindring.

Såvidt jeg kan indse, vil denne vej ikke føre til tilfredsstillende
resultat. Den dækker kun enkelte faser af problemet, og den er
vanskelig at praktisere på det felt, som den dækker.

Der er derfor grund til at revidere de gældende regler med hen-
blik på en bedre og mere formålstjenlig løsning.
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SYNSPUNKTER DE LEGE FERENDA.

Før jeg går ind på omtalen af de særlige spørgsmål, som her
foreligger, kan jeg ikke undlade at nævne de grundlæggende syns-
punkter, som en løsning må bygges på, navnlig erstatningsrettens
dobbelte formål:
1. Prævention.
2. Dækning af skaden.

Ad 1. Jeg tror ikke, at der kan være nogen uenighed om, at
præventionssynspunktet her kommer i anden række.

Men selvom de præventive synspunkt i erstatningsretten kan
være af mere eller mindre værdi hvad angår voksne, kan man ikke
deraf slutte, at det har samme betydning i forhold til børn. Jeg har
tidligere påpeget, at kriminalrettens præventive regler ikke anses
for anvendelige overfor børn i samme grad som overfor voksne.
Her anvendes forskellige opdragelsesmidler, tilpasset efter vedkom-
mende barns alder, udvikling og forhold iøvrigt. Den sædvanlige
anledning til at sådanne forholdsregler benyttes er, at barnet eller
det unge menneske har forvoldt en anden person skade. Myndighed
til at bestemme, hvilke forholdsregler anvendes i hvert tilfælde og
hvordan de skal udføres i praksis er som regel overladt til særlige
institutioner (ungdomsdomstole, børneforsorg). De synspunkter,
som ligger til grund herfor, synes at føre til, at bestemmelserne om
alle præventive foranstaltninger, som skønnes nødvendige overfor
barnet, tages af samme autoritet og bør være konsekvent gennem-
ført. Det er vanskeligt at finde nogen fornuftig begrundelse for
det synspunkt, at når børneforsorgen eller en ungdomsdomstol har
taget de forholdsregler, som anses for mest formålstjenlige, og
denne behandling har givet resultat, så skal det være underkastet
en individuel skadeliders forgodtbefindende, om barnet bliver belas-
tet med en tungere eller lettere erstatningsbyrde, og at bestemmel-
sen om beløbets størrelse skal tages af almindelige domstole, som
dog i almindelighed ikke anses for lige så godt kvalificerede til at
bedømme sager vedrørende børn som de specielle domstole.

Det er også vanskeligt at finde nogen logisk sammenhæng i, at
mindreårige, under 16 år, anses for uegnede til at påtage sig øko-
nomiske forpligtelser ved kontrakt, og da efter overvejelse af sagen,
medens de på den anden side kan pådrage sig svære økonomiske
byrder ved tilfældig uagtsomhed.

Jeg behøver ikke at bruge mange ord om, at den særlige behand-
ling, som loven på forskellige områder påbyder med hensyn til
børn, begrundes af, at børn har en helt anden tankegang end voksne
og helt andre reaktioner. Dette er ikke mindre sandt om børn, der
volder skade, end andre børn, og det er naturligt, at den for hånden
værende særstilling anerkendes fuldtud, også på dette område.

Selvom jeg således mener, at børns erstatningsansvar er en lille
og i realiteten betænkelig faktor i bestræbelserne for at modvirke



12 THEODÓR B. LÍNDAL

deres lovovertrædelser, følger det ikke heraf, at deres overtrædelser
ikke kan og ikke bør pådrage dem udgifter under visse omstændig-
heder.

Det, jeg ønsker at pointere, er blot, at selve skaden og hensynet
til den skadelidende ikke bør spille nogen videre rolle ved bestem-
melsen af erstatningsbeløbet. Her må man, ligesom når straf ud-
måles, f. eks. i form af bøder eller andre kriminalistiske sanktioner,
kun tænke på, eller i hvert fald først og fremmest tænke på, hvilken
behandling er bedst egnet til at bidrage til en god opdragelse af
barnet.

På denne måde mener jeg, at de præventive synspunkter
kommer bedre til sin ret på erstatningsrettens område end under
de gældende retsregler.

Ad 2. Den anden side av sagen, som angår den skadelidende, må
undersøges noget nærmere.

Under de nuværende forhold er dennes interesser ikke sikret
bedre end det skadevoldende barns, snarere omvendt. Først og
fremmest er det nu engang således, at det store flertal af sådanne
børn er ubemidlede. Desuden fører de nugældende regler til, at
selvom et barn har midler, kan disse ofte ikke benyttes til dæk-
ning, idet barnet anses for ansvarsfrit på grund af alder. Og i
nogle tilfælde fører forskellige hensyn, jfr. den danske myndig-
hedslovs par. 63 og svensk strl. 6 : 6, til at erstatningsbeløpet ned-
sættes.

Det kom frem bl. a. på mødet i Stockholm 1951, at de nugæl-
dende erstatningsregler i almindelighed dårligt skriver den skade-
lidendes ret til erstatning. Jeg er fuldtud enig i dette. Men desto
værre er den skadelidendes stilling, når børn forvolder skade.

Her er der sandelig behov for reform. Man har valgt den vej at
gøre forældrene ansvarlige, men dog kun, hvis deres opførsel skøn-
nes at have været dadelværdig, særlig i den retning, at eftersynet
med barnet ikke har været som det sig hør og bør. Her er der dog
kun tale om ubetydelige rettigheder for den skadelidende. For det
første er flertallet af forældre ikke i stand til at udrede erstatning
i synderligt omfang. Dernæst er det meget vanskeligt at bedømme
forældres opførsel retfærdigt. De fleste steder er forholdet det, at
mødrene alene må passe børnene samtidig med andre hverv. Mange
steder er boligforholdene således, at børnene ikke har tilfredsstil-
lende legeplads, og i byer og storbyer, i hvert fald, er der sjældent
andre steder at vende sig til end gaden. Hvor store krav kan man
da gøre til mødre og andre opdragere, der befinder sig i en sådan
situation? Ikke store, mener jeg.

Man har nævnt den løsning at lade forældre bære objektivt
ansvar for børnene, og dette synspunkt har nogen støtte i den almin-
delige retsbevidsthed. Men hvad man end kan sige om dette for-
slag, løser det kun i ringe omfang denne side af sagen. Sandheden
er nemlig den, at hos de forældre, som er vanskeligst stillet øko-
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nomisk, vil der fortrinsvis være tale om skade forvoldt af børn,
først og fremmest på grund af forholdene.

Det må ikke glemmes, at erstatningspligt kan ramme for hårdt,
og at det her ikke alene drejer sig om en afvejelse af de direkte
implicerede parters interesser, men også om et socialt problem,
hvor der bør tages sigte på at skabe tryghed for den, som lider
skade, uden at den ansvarlige dog slås helt ned. Dette synspunkt
fører til, at skaden bør udjævnes i stedet for at overføres fra den
ene til den anden, jfr. nærmere Strahl: Førb. Utredn., kap. 4, s. 68 ff.

Det har været påpeget fra forskellig side, at ansvarsforsikring
for forældre og børn ville løse problemet, og en sådan ansvarsfor-
sikring praktiseres også i noget omfang, men sandsynligvis mest
af dem, som selv er betalingsdygtige.

Jeg tror, at man her er kommet ind på en rigtig bane, ikke ved
hjælp eller foranledning af lovgivningen, men ved privat initiativ.
Dette initiativ vil jeg ingenlunde kritisere, men jeg har ingen tro
på, at sagen løses på denne måde, undtagen i begrænset omfang, og
da mindst, hvor behovet er størst, d.v.s. hos dem, der ikke er i stand
til at betale. Den vanskelighed har også vist sig i forbindelse med
denne løsning, jfr. dansk myndighedslov, par. 63, og svensk straffe-
lov 6 : 6, at forsikringens tilstedeværelse benyttes som et argument
for at forhøje erstatningen, og de, som er gået ind på forsikrings-
vejen, bliver således udsat for større byrder end andre. Dette er
betænkeligt og ikke opmuntrende for den forsikrede og ej heller
for forsikringsyderen. Det er heller ikke givet af sig selv, at
ansvarsforsikring er den rette vej. Hvis den skulle gøre virkelig
gavn på det her omhandlede felt, måtte selve erstatningspligten
være objektiv, men i så tilfælde ville mange mene, at det ville gå
for hårdt ud over de forældre, som ikke havde tegnet forsikring.

Jeg mener dog, at forsikringssystemet uden tvivl er den rette vej.
Hvis man overhovedet anerkender, at de, som på grund af børns

tilfældige eller uagtsomme handlinger lider skade, ikke selv er
nærmest til at bære skaden — og dette vil de fleste vel nok gå ind
på — må det antages, at den skadelidendes interesser kun er vare-
taget på tilfredsstillende måde, såfremt man vælger en anden vej
end den, man hidtil har fulgt, og her kommer forsikring først og
fremmest i betragtning.
. For mig ser det således ud, at det grundlæggende synspunkt må

være, at børn udgør en fare, og at man må vente, at de forvolder
skade. Når dette sker, synes forældre — og i et vist omfang også
barnet —• principielt nærmest til at erstatte skaden. Men hvis et
sådant erstatningsansvar skal være effektivt, må det være objek-
tivt. En sådan regel er i god overensstemmelse med reglerne for
farlig bedrift, befordringsmidler, dyr, etc.

Men da hverken børnene selv eller forældrene i regelen er i stand
til at udrede erstatning og erstatningspligten kan ramme for hårdt,
må man finde andre veje til at sikre betaling. Her kommer for-
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deling af risikoen først og fremmest i betragtning. Men en sådan
fordeling kan man ikke opnå på betryggende måde undtagen med
forsikringstvang.

Man kommer da til to spørgsmål, som må undersøges:
1. Er det muligt at finde frem til en forsikringsbasis, som kan

løse problemet på denne måde ?
2. Hvilken form bør denne forsikring have?

Ad 1. Man har allerede praktiseret ansvarsforsikring indenfor
dette område. Et statistisk og forsikringsvidenskabeligt grundlag
må derfor i nogen grad være tilstede, og der er, efter hvad sagkyn-
dige folk har fortalt mig, ikke nogen særlige vanskeligheder ved at
gå videre ad denne vej i form af ansvarsforsikring.

Ad 2. Det er måske snarere et socialt eller politisk spørgsmål
end et juridisk, hvilken form man benytter for forsikringen, d.v.s.
hvem der påtager sig den og hvem, der skal betale præmier. Der
findes jo to forskellige veje. Ulykkesforsikring varetages f. eks.
af staten, medens ansvarsforsikring i regelen varetages af private
selskaber.

Jeg mener, at der på dette stadium ikke er grund til at diskutere,
hvilken form man bør vælge.

Om betaling af præmier kan man sige det samme. Det følger
dog af, hvad jeg tidligere har sagt, at det at lade forældrene eller
børnene selv betale præmier er et tvivlsomt grundlag, og sikkert
hverken berettiget eller formålstjenligt, undtagen i begrænset om-
fang. Jeg har tidligere nævnt, at jeg anser det for principielt rig-
tigst, at al skade forvoldt af børn erstattes, selvfølgelig med tilbør-
ligt hensyn til den skadelidendes skyld. Men heraf følger, at der
er tale om en betydelig udvidelse af børns erstatningspligt. Også
denne grund fører til, at der ikke kan siges at være anledning til at
hele præmien pålægges forældrene.

Men hvad end formen for forsikringen bliver, må man under-
søge, om der viser sig nogen særlige vanskeligheder ved udførelsen
i praksis.

Der er først og fremmest spørgsmålet om regresret.
Hvad barnet angår, mener jeg at denne ret ikke kommer i be-

tragtning udfra de synspunkter, som jeg tidligere har anført. Der
har jeg også påpeget, at selv om der ikke er tale om regresret, kan
en fordring overfor barnet være et naturligt og fornuftigt led i de
opdragelsesforholdsregler, som anses for passende. De beløb, som
på denne måde ville blive udredet, er dog så relative, at man ikke
bør tage dem i betragtning ved forsikringen. De burde tilfalde
statskassen eller eventuelt et særligt fond til understøttelse af under-
begavede børn eller måske endog til vedkommende barns under-
hold på et opdragelseshjem eller anden institution, hvor barnet
ellers ville få gratis ophold.

Hvad angår regresret overfor forældrene ser sagen selvfølgelig
noget anderledes ud. Der synes jeg at de almindelige regler, i hvert
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fald grov uagtsomhed, bør komme i betragtning som grundlag for
regres, ikke til fordel for forsikringsyderen, men derimod det offent-
lige, jfr. ovenanførte synspunkter.

I det forudgående har jeg kun omtalt den side af sagen, hvor
børn forvolder andre mennesker skade.

Men hvilken stilling bør man indtage, når børn forvolder sig
selv skade eller har andel i en sådan skade?

Hvad det første angår, må der nødvendigvis i regelen være tale
om mangel på tilbørligt opsyn fra forældres (værgers) side. Jeg
mener da, at barnet må være berettiget tli erstatning. Samtidig
må der dog tages stilling til, hvordan forældremyndighed og under-
hold bør arrangeres. Regresretten overfor forældre er berørt oven-
for. På denne måde får man en løsning på problemet om børns
fordringer overfor forældre, hvilket er et delikat og vanskeligt
emne, jfr. tidligere bemærkninger.

Der har tidligere været anført, at ansvar for børn bør være
objektivt, hvis man anvender for sikringssystemet. Børn ville da
ikke fortabe retten til erstatning med uagtsom handlemåde, men
derimod opnå fuld erstatning, eller rettere: Den medskyldige må
betale fuld erstatning. Men det ville være i uoverensstemmelse med
lovens grundsætninger i alle de nordiske lande, hvis en dadelværdig
handling — selv hos et småbarn — forblev upåtalt i denne forbin-
delse. Det ville derfor her komme i betragtning, tillige med op-
dragelsesforanstaltninger, at anvende konfiskation. På dette om-
råde er sagen dog vanskelig at løse, og det er muligt, at en delvis
undtagelse fra de principielle synspunkter her er på sin plads. For-
skellige tvivlsspørgsmål kan også opstå i forbindelse med skade,
som børn forvolder hinanden, f. eks. i leg.

Jeg har ikke omtalt den mulighed, at børns erstatningsansvar
kan være forskelligt efter alder, således at særregler gælder for børn
indtil f. eks. 7 år og andre regler for børn i alderne 7—14 eller 15,
måske endog 16, 17 eller 18 år.

Som bekendt indeholder tysk ret en sådan differentiering, jfr.
Bürgerliches Gesetzbuch, par. 828, jfr. endvidere par. 829 (princi-
piel ansvarsfrihed hos børn under 7 år og ansvar i alderen 7—18
år med hjemmel til nedsættelse). Her har man indført i loven be-
stemte, men dog elastiske, regler, i nogen grad i lighed med, hvad
der gælder i de nordiske lande, i hvert fald i Danmark og Sverige,
og som domstolene der benytter i rigt omfang. Lignende syns-
punkter, dog endnu mere elastiske, er rådende i Frankrig, jfr. Code
Civil, par. 1310.

Udfra de synspunkter, som jeg her har hævdet, kan man dog
ikke blandt disse regler hente nogen retningslinier, og ej heller i
England eller de Forende Stater, så vidt mig bekendt.

Her er spørgsmålet blot, hvor grænsen skal drages opadtil, og
alderen 15—18 år kommer da især i betragtning. Det ville da være
mest naturligt at sætte grænsen ved den personlige myndighedsalder,
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16 år, d.v.s. at lade børn være personlig ansvarsfrie indtil denne
alder og fuldtud ansvarlige efter denne alder.

Jeg har her kun omtalt nogle principielle synspunkter, som kom-
mer i betragtning de lege fer enda, og meget summarisk. Der er
hverken sted, tid eller lejlighed til en så indgående undersøgelse,
som der i og for sig er anledning til.

Formålet er kun, at folk med indblik i og kendskab til de om-
handlede spørgsmål får lejlighed til at give udtryk for deres stil-
ling til de almindelige synspunkter, som er fremført, og da med
henblik på, at debatten kan give vejledning med hensyn til svaret
på det spørgsmål, om det ikke er aktuelt, at den internordiske kom-
mission, som beskæftiger sig med forslag til revision og koordina-
tion af de nordiske landes erstatningslovgivning, tager dette emne
til grundig behandling.

SAMMENFATNING.

1. Hovedformålet med erstatningsreglerne i nordisk ret er, at den
skadelidende får erstatning.

2. De præventive synspunkter er også af væsentlig betydning i
nordisk erstatningsret.

3. Hvar angår børn og mindreårige indtil 21 års alder, indtager
disse på forskellige område en særstilling, både med hensyn til
forpligtelser og rettigheder.

4. Denne særstilling viser sig også i erstatningsretten, omend på
forskellig måde.

5. De veje, man er gået hvad børns erstatningsret og -pligt angår,
har hver for sig betydelige fejl.

6. Fejlene er følgende:
a. Man har ingen sikkerhed for, at den erstatning der pålægges,

betales.
b. De præventive synspunkter slår fejl indenfor dette felt og

kan virke stik imod hensigten.
c. Forbindelsen mellem forældre og børn på dette område er

ikke klar og sikrer hverken barnets eller den skadelidendes
rettigheder.

d. Reglerne i de nordiske lande på dette område er forskellig-
artede.

e. Den skønsregel, som nogle af landene har indført i lovgiv-
ningen, er betænkelig og ikke egnet til at opnå det hoved-
formål at dække skaden.
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DEBATTENS UDGANGSPUNKTER:

1. Børn er ikke egnede til at bære en ubegrænset erstatningsbyrde
før end tidligst når de er personlig myndige, fyldt 16 år.

2. Børn er objektivt farlige og forældrene nærmest til at være an-
svarlige for dem, men de færreste er i stand dertil.

3. Som sikkerhed for, at skade forvoldt af børn erstattes, er for-
sikring den bedste udvej.

4. En sådan forsikring er gennemførlig, men den bør være tvungen.
Den kan være i form af socialforsikring eller ansvarsforsikring.

5. Den opdragelsesmæssige og præventive betydning, som gældende
regler om børns erstatningsansvar har, bør man opretholde på
en sådan måde, at erstatningspligten tilknyttes og koordineres
med andre forholdsregler fra det offentliges side overfor børn
og mindreårige.

6. Forældres erstatningspligt overfor dem, som børn forvolder skade,
bør afskaffes, og ligeledes, for så vidt som denne eksisterer,
forældres erstatningspligt overfor børn, medens man i stedet an-
vender passende forholdsregler fra det offentliges side.

7. Når der tales om fælles skyld hos den, der forvolder barnet
skade, og barnet selv, bør den medskyldige være fuldtud erstat-
ningspligtig, medens det offentlige får ret til konfiskation over-
for barnet.
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