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Under ordförandeskap av höjesteretssagförer Bernt Hjejle behand-
lades i Universitetets solennitetssal plenarämnet:

NÅGRA PUNKTER

I EN ALLMÄN SKADESTÅNDSLAG

(Se bil. VII)

Referenten, justitierådet Gösta Walin (Stockholm):

Herr ordförande. Mina damer och herrar.
Man kan fråga sig, varför det går så trögt att åstadkomma en gemen-

sam nordisk skadeståndslag. Att de råder delade meningar kan inte vara
något skäl emot lagstiftning. Inte heller finns det något skäl att dom-
stolarna skall förbehållas rätt att pröva sig fram. Det har man gjort allt
sedan romartiden, så erfarenhet finns. Att nya tekniska uppfinningar
kommer til användning motiverar lika litet att dröja med tidsenliga
skadeståndsregler. Tvärtom är det mindre önskvärt, att man för varje
gång en nyhet dyker upp i häpenheten skriver nya lagar just för den
nyheten.

Ur nordisk synpunkt är de naturligvis beklagligt att dröja med lag-
stiftning, när det visat sig att domstolspraxis är ganska olika. Det är inte
lämpligt att sträva i väg åt olika håll, t.ex. ifråga om objektivt ansvar.

Skadeståndsrätten utgör ett utomordentligt viktigt område av rätts-
livet, men är likväl ifråga om de allmänna grunderna styvmoderligt be-
handlat i den nordiska lagstiftningen.

Den grupp av bestämmelser som finns i Sverige i 6 kap. strafflagen
hotas nu i och med införandet av en ny brottsbalk av det dystra ödet att
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överföras till en dunkel tillvaro i en promulgationslag. Även Danmark
och Norge har viktiga bestämmelser i promulgationslagar. Allt symto-
matiskt för det ringa intresse lagstiftaren visat disciplinen.

Avsikten med mitt inlägg till detta juristmöte är att söka i någon mån
stimulera interesse för en nordisk lagstiftning, som svarar mot skade-
ståndsrättens stora vikt. Härmed är inte sagt, att man bör sätta målet
alltför högt. Jag tror, att man i de förberedande utredningar som gjorts
har förlyft sig på uppgiften. Skadeståndsrätten sammanhänger med så
mycket annat, att det inte är tjänligt att i större grad försöka lancer a
avancerade personliga åsikter. Det gäller mera att sammanföra och
jämka för att nå resultat. Härtill bidrar också, att skadeståndsrätten i
synnerlig grad rör menige mans rättskänsla och att den därför inte bör
bygga på något teoretiskt underlag, som inte spontant vuxit fram ur
handel och vandel.

Skadestånd framstår för allmänheten utan tvivel som en påföljd av
oriktigt eller olämpligt handlande eller av en olycka i en riskabel rörelse.
Det primära är, vilka regler man på olika områden vill upprätthålla för
själva handlandet. Skadeståndet är något sekundärt, som uppträder i en
mängd olika sammanhang. Men otvivelaktigt finns det ett starkt, prak-
tiskt behov av att ha tillgång till ett antal gemensamma regler för de
olika områden, där det inte finns någon speciell reglering. Efter den me-
toden har man också arbetat i de flesta länder. Enligt min mening måste
det emellertid understrykas, att tyngdpunkten ligger i att man på de
olika områdena upprätthåller lämpliga regler för handlandet och att de
gemensamma skadeståndsreglerna måste tillämpas med de variationer
som följer av att de skall täcka ett så heterogent område.

För att komma till resultat är det nödvändigt att undvika att försätta
sig i något kramptillstånd i förälskelse till ett nytt system. I stället bör
man vara följsam och låta reglerna för påföljden skadestånd smidigt
följa utvecklingen. Reparationsinteresset och preventionsintresset har
alltjämt sin betydelse. Och besvarandet av skadeståndsspörsmålerna är
av största vikt för den enskilde. Svaren bör vara förståeliga för honom
och inte bära doktrinär prägel.

Den på sena tider drivna satsen att skadeståndsrätten i större eller
mindre mån bör ersättas av försäkringsanordningar har jag svårt att
förstå. Försäkringsväsendets utomordentligt stora roll nödvändiggör inte,
att det skadeståndsrättsliga systemet utplånas på de områden där försäk-
ring finns. Försäkringsmöjligheten behöver alltså inte hacka ut stora
stycken ur tillämpningsområdet för den allmänna skadeståndsrättens
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regelsystem. Den senares generella karaktär kan bevaras och bli av värde
i många sammanhang.

Jeg har därför ansett mig böra rekommendera, att man lugnt bygger
vidare på det nuvarande. Därmed vinnes bland annat garanti, att det
önskvärda sambandet mellan de olika områdena av skadeståndsrätten
liksom på andra rättsområden bibehålles. Man har, när försäkringstan-
kan lancerats, tagit sikte på skadestånd i utomobligatoriska förhållanden.
Det är emellertid ett önskemål, att frågan om skadestånd bedömes så
långt möjligt lika i inom- och utomobligatoriska förhållanden. Åtmin-
stone bör inte någon djup klyfta skapas. I mångahanda avtal räknar
man med skadestånd som en betydelsefull sanktion. Och ibland fram-
springer skadeståndet ur en biförpliktelse i ett avtalsförhållande och står
då ytterst nära skadeståndet i utomobligatoriska förhållanden. Gränsen
är alltså flytande.

Det bör påpekas, att skadeståndsrätten är av internationell betydelse.
Det är en stor tillgång, att skadeståndsrätten är i sina grunddrag likartad
i kulturstaterna. Och man måste på ett internationellt betydelsefullt om-
råde väja för ett system som har enhällig anslutning inom andra kultur-
stater. Till belysning av det internationella sambandet är det tillräckligt
att erinra om sjöfarten, lufttrafiken, biltrafiken. Dessutom är den inter-
nationella betydelsen uppenbar även på det inomobligatoriska området
t.ex. vid köp, fraktavtal o.l. Slutligen har skadeståndsrätten också rötter
i och samband med det förflutna. Det är inte utan betydelse att på om-
råden, där människors rättskänsla är implicerad, taga vara på traditio-
nella värden.

Av dessa helt kort skisserade skäl, som man enligt min mening inte
kan komma förbi, anser jag, att man bör bygga en nordisk skadestånds-
lag på traditionella huvudgrunder. Även om en sådan lag görs relativt
summarisk, kan man utsäga väsentliga saker och länka tillämpningen
i de olika nordiska länderna i en gemensam riktning. I viss utsträckning
kan värdet av uttryckliga lagbestämmelser förhöjas genom motivuttalan-
den, inte därför att de skulle vara förpliktande utan därför att de skulle
återge resultatet av gemensamma överläggningar och ge domstolarna
stöd på områden, där lagstiftaren inte ansett sig mogen att avge förslag
om mera precisa bestämmelser.

Såsom torde vara bekant för många har Danmark, Finland, Norge
och Sverige utsett kommitterade för att behandla vissa skadeståndsrätts-
liga spörsmål, nämligen om principalansvaret, jämkning av anställds
skadeståndsskyldighet samt om barns och föräldrars ersättningsansvar.
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Att en sådan utredning sker är naturligtvis bra och välkommet ur nordisk
synpunkt, men de förefaller ändå som om man hade varit alltför blygsam
genom att begränsa sig till dessa tre spörsmål. Det är dessutom ganska
svårt att diskutera dem på ett nyttigt sätt för sig, utan samband med
andra spörsmål, t.ex. frågan om mera allmän jämkningsregel, när skade-
ståndet blir obilligt.

I mitt skriftliga bidrag har jag försökt att skissera några punkter i en
nordisk skadeståndslag. Det sker utan alla pretentioner och vill endast
antyda hur man i huvuddrag skulle kunna komma fram, utan att för-
djupa sig alltför mycket i detaljer. Jag har efter förmåga försökt att
jämka mellan de olika nordiska länderna och att komma fram till något
som preliminärt kunde te sig som en gemensam nämnare. Därvid har jag
också på ett tidigt stadium sökt kontakt med ett antal jurister i de olika
nordiska länderna och trott mig finna, att de framkastade teserna har
rönt rätt mycken sympati på olika håll.

Jag går nu att i korthet redogöra för de punkter som upptages i det
skriftliga bidraget. Det finns en sammanfattning på sid. 42 och följande.

Jag har trott, att det varit nödvändigt att begränsa lagens tillämplig-
hetsområde för att något resultat skulle uppnås. Det har begränsats till
utomobligatoriska förhållanden. Vidare kan man lämpligen i huvudsak
begränsa sig til integritetskränkningar på person och egendom, som
åsamkats av uppsåt eller culpa. Detta innebär naturligtvis inte, att man
skulle utestänga möjligheterna att döma till skadestånd i andra fall. Man
bör också undvika att i lagen söka bestämma vad som är uppsåt eller
culpa. Inte heller bör lagen söka reglera kausalitetsspörsmålet. Däremot
förefaller det mycket önskvärt att nordiska jurister söker att i motiven nå
fram till en gemensam rekommendation ifråga om de synpunkter som
bör läggas på detta problem. Bl.a. är en diskussion angelägen ifråga om
culpabedömningen. Det är viktigt, att man öppet erkänner att culpabe-
dömningen måste skifta för olika verksamhetsområden. Detta samman-
hänger med, att skadeståndsreglerna, som jag nämnde, är något sekun-
därt i förhållande till de primära reglerna för det handlande som man
inom varje verksamhetsområde vill kräva. Mera betydande skador or-
sakas företrädesvis genom tekniska hjälpmedel, genom förandet av mo-
torfordon, flygning, järnvägstrafik, användning av industriella maski-
ner o.s.v. »Bonus pater familias«-regeln passar inte här. Jag vågar inte
för min del föreslå, att man övergår till en rent objektiv culpa. Den
kanske passar för juridiska personers ansvar. Men man måste bedöma
den subjektivt tillräkneliga culpan i förhållande till varje verksamhets-
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områdes natur. Man får ju ställa olika krav på flygare, bilförare, cyklister
och fotgängare, allt efter omständigheterna.

Jag har inte vågat tro, att man i första omgången kan komma fram
till en reglering av förutsättningarna för det objektiva ansvaret. Kanske
kan man dock enas om en regel om ansvar för felaktiga maskiner och
bristfälliga anordningar e.d. I övrigt kan man möjligen hoppas på att
en diskussion i motiven, med gemensamt fördömande av en viss utveck-
lingslinje eller en gemensam rekommendation av en annan linje, kan
få betydelse för en likartad utveckling i de olika nordiska länderna.

Den första tesen finns på sid. 42 och den lyder: »Den som uppsåtligen
eller av oaktsamhet vållar att annan lider skada till person eller egendom
eller intrång i sin personliga frihet skall utgiva ersättning därför enligt
vad i denna lag sägs.

För olaga åtal, falsk angivelse, ärekränkning och annat dylikt orätt-
mätigt angrepp å person skall ävenledes ersättning givas på sätt nedan
stadgas.«

Den andra tesen i det tryckta bidraget rör skadeståndsansvaret för
barn, sinnessjuka och sinnesslöa. Teoretiskt föreligger onekligen vissa
svårigheter att motivera skadeståndsansvar på culpans grund för ifråga-
varande personer. Ända förefaller det naturligt att reglera dessa fall
på ett sätt som är likartat med vad som gäller för vuxna normala männi-
skor. Här måste emellertid under alla förhållanden finnas en vittgående
möjlighet att jämka skadeståndet ur skälighetssynspunkt.

Den andra tesen lyder: »Skadeståndsansvar som under I sägs åvilar
jämväl den som är under 15 år, sinnessjuk eller sinnesslö eller eljest lider
av rubbad själsverksamhet, i den mån det finnes skäligt med hänsyn till
hans ålder, sinnesbeskaffenhet, förmögenhetsförhållanden och övriga om-
ständigheter.«

Tillfällig sinnesförvirring och berusads skadeståndsansvar bör också
uppmärksammas.

Härefter har i utkastet upptagits en tes om principalansvaret. Som
bekant svarar arbetsgivaren i Danmark och Norge liksom på Island för
sina arbetstagares handlande. I Sverige gäller enligt rättspraxis, att ar-
betsgivaren svarar för culpa hos mer eller mindre självständig arbetsled-
ning — man vet inte så noga var gränsen går — liksom hos arbetare som
anförtrotts en mera krävande uppgift. Läget förefaller vara huvudsak-
ligen detsamma i Finland. Denna nuvarande svenska praxis är nog
ganska konstlad och resultaten för mången överraskande. Om man t.ex.
tänker på vägväsendet, så tror jag att det faller sig ganska naturligt att
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det svarar även för culpa som härrör från den enskilde arbetarens hand-
lande. Och i Finland lär man också utan vidare utdöma skadestånd i
sådana fall. En obestridlig väsentlig olägenhet med vår nuvarande stånd-
punkt förefaller också vara, att den avviker från vad som i allmänhet
gäller i inomobligatoriska förhållanden. Den dansk-norsk-isländska regeln
kan troligen i huvudsak accepteras. Det gäller dock att begränsa sig till
vad som verkligen sker i tjänsten. I allmänhet skyddar försäkring arbets-
givaren och i andra fall kan jämkningsmöjlighet vara på sin plats.

Som tredje tes har därför upptagits en punkt, där det heter att arbets-
givare svarar för skada som hans arbetstagare i tjänsten vållar annan.

Det kan vara påkallat, att man åtminstone i motiven också uppmärk-
sammar frågan om ansvaret för anlitad självständig företagare. Det är
inte axiomatiskt, att man inte skall svara även för hans felaktiga
handlande.

I fjärde tesen har upptagits en regel om ansvar för felaktiga maskiner
m.m. Den lyder: »Den som i sin verksamhet eller eljest använder sig av-
maskiner eller andra tekniska hjälpmedel är skyldig att svara för skada
som åsamkas annan till följd av att maskinen är felaktig eller försliten,
om det ej är uppenbart obilligt.«

Regeln syftar närmast på större förhållanden. I mindre förhållanden
kan jämkningsmöjlighet komma ifråga. Överhuvud förefaller det mig
som om man inte behövde vara så rädd för att göra skadeståndsskyldig-
heten relativt vittomfattande, om man i bakfickan har en möjlighet att
jämka neråt. Jag återkommer härtill. - I allmänhet torde också ansvarig-
hetsförsäkring finnas eller komma att finnas.

Det må tilläggas, att om man i motiven kommer fram till en gemensam
rekommendation beträffande bedömningen av objektivt ansvar, kan det
tänkas att den just nu skisserade regeln inte får någon större betydelse.
I och för sig förefaller det emellertid vara en naturlig utbyggnad av vad
som nu gäller hos oss för vissa fall, t.ex. ifråga om bilar.

Jag kommer härefter till frågan om anställdas skadeståndsansvar,
alltså deras eget personliga ansvar. I flera sammanhang har lagstiftningen
genom uttryckliga bestämmelser medgivit lindring av skadeståndsansvaret
för en anställd, som i tjänsten gjort sig skyldig till vårdslöshet. Och det
förefaller uppenbart att man bör fortsätta på den linjen. Preventions-
synpunkten har givetvis i vissa fall sin betydelse, t.ex. ifråga om redovis-
ning av omhänderhavda medel, men man kan nog kunna ändå generellt
ge domstolerna befogenhet att jämka den anställdes skadeståndsskyldig-
het. Ur reparationssynpunkt är den utomstående skadelidande tillgodo-
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sedd, när det skadade intresset är försäkrat, liksom när arbetsgivaren
svarar för den anställdes försummelse och är solvent för beloppet.

Den skisserade tesen lyder:
»Har någon i annans tjänst ådragit sig skadeståndsansvar, må det

jämkas efter vad som med hänsyn till felets eller försummelsens lindriga
beskaffenhet, skadans storlek eller omständigheterna i övrigt prövas
skäligt.« Sedan är där en tilläggsregel, som jag kanske nu kan förbigå.

De nu redan existerande reglerna om jämkning av anställds skade-
ståndsansvar utgör ett påtagligt bevis på det stora praktiska behovet av
jämkningsmöjlighet överhuvud beträffande skadestånd. När man har fått
viktiga praktiska fall för ögonen, har en sådan möjlighet införts. Det är
också det enda resonliga att, eftersom skadeståndet otvivelaktigt har
karaktären af en påföljd för den enskilde, det skall finnas befogenhet
att bestämma denna påföljd efter vad som framstår såsom rimligt. Klart
är, att möjlighet till jämkning i allt fall måste finnas så snart en anställd
i tjänsten ådragit sig skadeståndsansvar.

Enligt finsk lag gäller vid sidan av medvållande en allmän jämknings-
grund av annat slag, nämligen att annan orsak »som ej till brottet
hörde -« som det heter i texten - medverkat till skadan.

För min del tror jag, att man inte bör stanna vid dessa fall. Den
enskilde kräver, att skadeståndet skall utmätas rättvist, och denna önskan
kan inte avvisas med att synpunkten är penal. Vi måste erkänna, att
oförsiktighet kan vålla skador ov sådana proportioner att rättsväsendet
gör sig löjligt, om man utmäter fullt skadestånd.

Skadestånd som skall utgivas på grund av försäkring bör däremot
utmätas enligt vanliga grunder eller i enlighet med försäkringsbrevet.
Man kan sålunda utgå ifrån att den ifrågasatta jämkningsregeln inte
behöver vålla praktiska bekymmer inom hela det stora skadeståndsfält
där skadan i första hand skall regleras genom försäkringsbolag. Vad
sedan angår försäkringsinrättningarnas regress mot enskilda personer,
som har gjort sig skyldiga till skadevållande, bör det finnas en långt
gående jämkningsmöjlighet. Jag tror inte att jämkning av regressen har
några större olägenheter med sig, då försäkringsbolagen överhuvud,
frånsett vissa specialmoråden, inte är särskilt hågade att regressa.

Såsom tes VI har jag förordat en bestämmelse att: »Skadeståndsan-
svaret må, förutom i fall som ovan nämnts, jämkas

a) om den skadelidande eller någon, för vilken han svarar, är med-
vållande,
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b) om annan särskild omständighet medverkat till skadan,
eller

c) om ersättningen eljest skulle verka oskäligt betungande.«

Det bör kanske erinras om att regeln i första hand inte är avsedd att
gälla inomobligatoriska förhållanden. Utfästelser får bedömas enligt den
lagstiftning som gäller därom, t.ex. köplagen, och det gäller också surro-
gatet för huvudprestationen, ett eventuellt skadestånd. Man får emeller-
tid överväga i vad mån jämkningsmöjligheten bör ingripa ifråga om
skadestånd på grund af åsidosättande av biförpliktelser, där det kan vara
en slump om man rubricerar situationen som inom- eller utomobligato-
risk, och även andra gränsfall kan komma ifråga.

Det är tydligt, att om man inför en allmän jämkningsmöjlighet skulle
man kunna undvara en del regler med mera begränsad räckvidd. Enligt
min mening är det emellertid önskvärt, att man söker ge några väg-
ledande bestämmelser, där så kan ske, och att den generella jämknings-
regeln inte skall behöva tillgripas annat än som en reserv. Jag har därför
också upptagit en begränsningsregel beträffande ersättning för person-
skador i tes VII, där det först står en del om vad som skulle ingå under
skadeståndet och sedan en begränsningsregel i 2 stk:

»Ersättningen för mistad inkomst må ej överstiga vad som med hänsyn
till den skadades utbildning och arbetsförmåga samt omständigheterna
i övrigt kan anses rimligt.«

Mitt skriftliga bidrag upptar sedan som tes VIII en regel om vilka
saker som skulle ersättas med anledning av intrång i den personliga
friheten.

För icke-ekonomisk skada utdömes i Sverige ganska rundliga ersätt-
ningar i utomobligatoriska förhållanden. Det har diskuterats, om det är
lämpligt att en sådan ersättning skall uttgå, oavsett det subjektiva hos
skadevållaren. Jag har trott, att det kan vara motiverat att här ge en
möjlighet til vissa reduktioner, så att lidande skulle ersättas i mindre
utsträckning än vad man för närvarande gör.

Som tes X upptages en bestämmelse angående ersättning med anled-
ning av att man har vållat annans död:

»Har någon skadats till döds, skall ersättning utgå för nödiga begrav-
ningskostnader.

Den som enligt lag ägt rätt till underhåll av den döde eller eljest
åtnjutit underhåll av honom är berättigad att, efter vad som finnes
skäligt, erhålla bidrag till sin försörjning.
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Sådant bidrag må bestämmas att utgå i form av livränta eller en-
gångsbelopp.«

Jag vill rekommendera en diskussion, huruvida man inte kan komma
till en större likhet i praxis beträffande utdömandet av skadestånd. Vi
dömer ju i Sverige regelmässigt ut livränta, i Danmark och Norge där-
emot kapitalbelopp. Jag tror, att i en modern välfärdsstat måste livräntan
ha företräde, försåvida det inte rör sig om mera begränsade belopp, där
kapitalersättning kan vara att föredraga.

Några problem, som påkallar lösning hos oss, rör på vilken tidpunkt
man kan överlåta rätt till skadestånd och i vad mån sådana anspråk kan
bli föremål för utmätning. Här föreligger i själva verket viktiga problem
som endast vunnit sporadisk lösning. Jag tror inte att jag behöver återge
bestämmelsen i utkastet.

Slutligen har jag upptagit en antydan om att objektivt ansvar kan
komma i fråga och rekommenderat att de här antydda teserna skulle bli
tillämpliga även vid utdömande av skadestånd på objektiv grund, såvida
inte särskilda skäl talar i annan riktning. Här kunde man kanske hoppas
på att en gemensam nordisk diskussion kunde ge en viss vägledning.
Vidare upptas i utkastet en erinran om, att skadeståndsrätten kan bli
begränsad på grund av försäkring, och med försäkring har jag velat
jämställa självförsäkring. Det är bekant, att staten, åtminstone i Sverige,
och stora kommuner inte täcker sina risker med försäkring; de har så
många objekt, att de inte har anledning att betala försäkringspremier,
men den skadevållande bör inte vara sämre ställd, därför att han råkar
åstadkomma förödelse på egendom som tillhör dessa rättssubjekt.

Jag vill nu till sist efter den här genomgången, som har måst bli
ytterst summarisk - det är ju tillfälle till avhandlingar beträffande varje
punkt — uttala den förhoppningen att den följande diskussionen skall
kunna ge ytterligare en stöt framåt för de viktiga önskemålet att få en
nordisk skadeståndslag, även om den inte kan bli så rikt facetterad i
detaljerna utan får huvudsakligen uppehålla sig vid de mest praktiska
spörsmålen. Jag tror inte, att det är så nyttigt med alltför ingående be-
stämmelser. Skadeståndsfallen erbjuder ju obehagliga överraskningar i
många fall, och det kan vara gott att kunna med hjälp av teorin lösa
problemen alltefter som de kommer. På andra sidan är flertalet skadefall
av ganska trivial och schablonartad natur, där även ganska kortfattade
regler kan vara till god nytta, och jag hoppas att nordisk doktrin, i fall
en lag skulle komma i stånd i den här riktningen, skall vara intresserad
av att utfylla den med lämpliga praktiska regler.
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Korreferenten, professor Bernhard Gomard (København):

Hr. formand, mine tilhørere.
1. Spørgsmålet om hvorvidt og i hvilket omfang der bør gennemføres

reformer på erstatningsrettens område ad lovgivningsvejen har været
diskuteret igennem lang tid. Det synes, som om man i dag er nået til,
at der i debatten har udkrystalliseret sig tre indbyrdes forskellige stand-
punkter til spørgsmålet.

2. Det første af disse standpunkter går ud på, at erstatningsretten bør
undergives en fuldstændig omkalfatring. De eksisterende forsikringsord-
ninger og indførelsen af nye - frivillige eller obligatoriske - forsikringer
giver og vil give en langt bedre sikring mod at lide tab på grund af
skadegørende handlinger, end de nedarvede erstatningsregler formår at
give. Erstatningsretten opstod i sin tid ved en spaltning af de gamles bod
i straf og erstatning. Nu bør den selv deles, således at de skadelidtes tab
dækkes af forsikringer, og skadevolderne tugtes af strafferetten eventuelt
i forbindelse med rester af erstatningsretten. N. H. Bache, Astrup Hoel,
Ussing og Strahl har være forkæmpere for sådanne tanker. Om den
nærmere gennemførelse af den grundlæggende tanke om erstatnings-
rettens afløsning af forsikringsretten hersker ikke fuld enighed. Nogle
tænker sig indført en almindelig obligatorisk ansvarsforsikring, andre en
udbygning af eksisterende sociale ulykkes- og livsforsikringsordninger
eventuelt i forbindelse med indførelse af en almindelig tingsulykkesfor-
sikring. Vælger man ansvarsforsikring, er det nødvendigt at bevare visse
regler om hæftelse for skader tilføjet andre. I den gældende lovgivning
har disse tanker sat sig spor i forsikringsaftalelovens § 25. I de betænk-
ninger, som blev afgivet i 1957 om erstatning for skader voldt ved bru-
gen af motorkøretøjer, er stillet forslag, der i videre omfang bygger på
ønsket om at gå fra erstatningsalderen ind i forsikringsalderen. Realiteten
i dette forslag er to ændringer af gældende ret: en stramning af ansvars-
grundlaget og en lempelse af den del af ansvarsbyrden, som ikke er
dækket ved forsikring. Betænkningen udtrykker imidlertid ikke disse to
forslag på denne måde. Betænkningen har lagt vægt på at forme et lov-
udkast på grundlag af forsikringsalderens sprog og begreber. Det er efter
mit skøn både fortjenstfuldt og betydningsfuldt, at dette forsøg er gjort.
Betydningen er dog navnlig negativ. Forslaget afslører de meget store
tekniske vanskeligheder, der ville være forbundet med at sætte forsikring
i stedet for erstatning. Den modtagelse forslaget fik i hvert fald i Dan-
mark viste, at den gældende ordning af forholdet mellem erstatning og
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forsikring er både indarbejdet og påskønnet i en sådan grad, at drastiske
ændringer ikke for tiden er tilrådelige, og jeg tror, at de fleste danske
derfor er ganske enig med Gösta Walin i, at man ikke bør tilstræbe en
reform, der tager sigte på at sløjfe erstatningsretten i sin hidtil kendte
skikkelse. Jeg vil blot gerne til Walins træffende argumentation føje, at
de reelle nydannelser i motoransvarsbetænkningen ret let kunne have væ-
ret indpasset i det bestående system gennem forslag om objektivt ansvar
og om kongruens mellem ansvar og forsikringsdækning. Forsikringstan-
ken kan måske langt ude i fremtiden medvirke til en omskabelse af er-
statningsretten. Men indenfor en overskuelig fremtid må man nok regne
med, at beholde den traditionelle erstatningsret.

3. Det andet af de tre hovedstandpunkter i erstatningsdebatten er,
at erstatningsretten bør kodificeres. I forbindelse med kodifikationen kan
der rettes og ændres på en del enkeltheder. Adskillige ændringer er nød-
vendige, dersom kodifikationen skal være en fællesnordisk lov. At en
sådan lov bør udarbejdes, er Gösta Walins standpunkt.

Min mening er, at en almindelig lov om erstatning ikke vil være en
gevinst for nordisk erstatningsret. Jeg erkender derimod, at en sådan lov,
om den skulle udarbejdes i dag, i det store og hele måtte følge de af
Walin skitserede retningslinier, dog vel sagtens med noget større hensyn-
tagen til traditionen i Norge og i Danmark.

Min opfattelse, at der ikke for tiden bør afgives bestilling på en almen
lov om erstatning, er begrundet bl.a. i følgende betragtninger:

A. Udarbejdelsen af en almindelig erstatningslov i dag vil blive en
sejlads mellem Scylla og Charybdis. Loven vil enten blive en samling
indholdsløse almindeligheder eller den vil tvinge lovgivningsmagten til
at tage stilling til spørgsmål, som ikke er uddebatterede i teorien. Jeg vil
gerne illustrere dette lidt nærmere.

Det er ikke muligt at opstille en beskrivelse af gældende rets culparegel,
der er til nogen nytte. Det er således i dag noget usikkert, om culpareglen
bør begrænses til integritetskrænkelser eller ej. Et par nye forfattere,
Kristen Andersen i Erstatningsrett, 1959, p. 77 f, og jeg selv i Forholdet
mellem erstatningsregler i og udenfor kontraktsforhold, 1958, p. 192 ff,
er vendt tilbage til den ældre tids antagelse af culpareglens universelle
herredømme. Denne antagelse støtter jeg på, at culpareglen, uanset
hvilken begrænsning dens anvendelsesområde undergives, ikke kan gives
så skarpt et indhold, at det klart adskiller sig fra de betragtninger, udfra
hvilke spørgsmålet om ansvar på andre områder må afgøres.

Andre forfattere, navnlig Karlgren og Trolle, har stærkt fremhævet,
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at domstolene på adskillige områder i culpareglens navn har pålagt
skadevoldere et objektivt ansvar. Karlgren taler i sådanne tilfælde om
fingeret culpa. Tvivl om, hvorvidt den fingerede culpa bør ophøjes til
rubrum i erstatningsretten, er rejst af flere, bl.a. af mig selv, op. cit. p.
197 og p. 214, hvor jeg har fremhævet, at der findes en jævn overgang
mellem det rene skyldansvar og det rene objektive ansvar. Diskussionen
af det legislative spørgsmål om betimeligheden af domstolenes ansvars-
skærpelse er langtfra ført til ende.

Det kan på denne baggrund ikke give grund til undren, at Walin i sit
udkast vil nøje sig med at fæstne culpareglen for integritetskrænkelser
og enkelte beslægtede krænkelser og i sine motiver vil give udtryk for, at
loven ikke må læses som en udtømmende angivelse af culpareglens an-
vendelsesområde. Det ville næppe være forsvarligt ikke at indtage det
mest forsigtige, det mest konservative standpunkt. At tage et klart og
skarpt standpunkt er tiden ikke moden til. Men hvilken gavn vil vi få af
en lovregel som Walins? Reglen søger jo blot at gøre status i dagens
debat. Er slutmålet at omsætte indholdet af Munch-Petersens, Knophs
og Bjørlings propædeutiske lærebøger til lovsform? En koordination af
nordisk ret på dette plan er ikke en lovgivningsopgave. Almindeligheder
i lovsform bringer os ikke væsentlig nærmere til en sand nordisk rets-
enhed. Den kulturelle og praktiske værdi, som søges vundet ved en sam-
nordisk kodifikation af erstatningsretten, kunne, hvis den overhovedet
findes, efter mit skøn vindes langt bedre f.eks. gennem et universitets-
samarbejde om udgivelse af en fælles bog om nordisk ret, formet enten
som lærebog eller som et restatement efter amerikansk mønster. I Tysk-
land, i Frankrig og i andre lande har man kodificeret for at opnå rets-
enhed, for at få en national lovbog og udfra andre politiske og nationale
grunde. I Norden har det ikke i nyere tid været brugt at genfortælle vor
gældende ret i lovsform. Hvorfor nu ændre denne traditionelle nordiske
lovgivningsskik? Dette bør i hvert fald ikke ske, fordi man tror derved
at kunne sikre retsenhed i Norden. Culpareglen vil hverken være mere
eller mindre egnet til at fremkalde ensartet praksis i de nordiske lande
i lovfæstet skikkelse. Ej heller fordi man tror, at kodifikationen vil gøre
det lettere at sætte sig ind i nordisk erstatningsret. Den, der har læst
Walins halve snes regler, er ikke bedre end andre rustet til at afgøre er-
statningsretlige spørgsmål.

Det objektive ansvar er endnu tildels et åbent spørgsmål, både de
lege lata og de lege ferenda. Få emner har været genstand for så megen
opmærksomhed fra teoretikernes side. Der kan næppe i dag siges at fin-



Några punkter i allmän skadeståndslag 193

des een almindelig anerkendt opfattelse, end ikke at bestå en almindelig
godkendt tendens. At give en lovkommissions medlemmer fuldmagt til at
give en enkelt blandt flere hver for sig begrundede teoretiske opfattelser
lovgivningsmagtens blå stempel, er derfor kun rigtigt, dersom usikker-
heden findes så utålelig, at der for enhver pris bør sætte punktum for
den nuværende diskussion. En sådan situation foreligger efter mit skøn
ikke. Diskussionen i litteraturen, på universitetet og i juridiske foreninger
om erstatning og skyld bør gå videre, og lovgivningsmagten bør hellige sig
andre opgaver, indtil et fastere grundlag er skabt. I det internationale
samarbejdes og markedsplanernes æra består visselig ingen fare for, at
lovgiveren skal savne opgaver at tumle med.

B. Det fremgår af Gösta Walins afhandling, at der til de almindeligt
holdte bestemmelser i erstatningsloven tænkes føjet udførlige motiver, der
redegør for de talrige intrikate problemer, som skjuler sig under lov-
teksternes glatte overflade. Dette forslag bringer romerretten i erindring.
Kejser Justinian påbød, at alt værdifuldt og belærende stof i de romerske
juridiske forfatteres skrifter skulle samles og udgives, og denne compila-
tum digesta fik lovkraft ved en kejserlig forordning af 16. december 533.

Jeg tror ikke, det er muligt i dag at udarbejde et nyttigt erstatnings-
rettens corpus juris ved i lovmotiver fra den juridiske litteratur at ind-
samle de retsteoretiske anskuelser og udviklinger, som medlemmerne af
en lovkommission måtte finde gode og værdifulde. Lovmotiver er egnede
til at fremhæve, hvori loven er begrundet og hvori bruddet med fortiden
består; men lovmotiver må ikke blive hovedsagen. Walins udtalelser om,
hvad motiverne bør indeholde, går efter mit skøn alt for vidt.

G. Erkendes det, at en almindelig erstatningslov næppe kan bidrage
væsentlig til at bringe erstatningsrettens store spørgsmål til en heldig og
fællesnordisk løsning, står dog tilbage at overveje, om ikke fremskridt
i enkelte mindre spørgsmål kan nås. Jeg vil ikke benægte, at det er tek-
nisk muligt at formulere fællesnordiske lovtekster om nogle spørgsmål,
såsom om godtgørelse for ikke-økonomisk skade og om børns ansvar, lige-
ledes om husbondeansvar, dersom man i Finland og Sverige ønsker at
indføre Christian d. V's gamle regel. Der er måske trang til at foretage
denne og enkelte andre ændringer af gældende ret i nogle eller alle nor-
diske lande. Jeg vil dog her pege på en særlig vanskelighed ved et sådant
filigranarbejde. Næsten enhver ændring af erstatningsrettens regler vil i
sidste instans føre tilbage til restatningsrettens fundamentale spørgsmål,
de spørgsmål, hvis kompleksitet og uklare natur hindrer en dybtgående
erstatningsretlig reform. Det synes umiddelbart tiltalende at mildne børns

13



194 Bernhard Gomard

erstatningsretlige ansvar; men — er der virkelig behov herfor efter den
udbredelse, ansvarsforsikringen nu har fået? På samme måde med spørgs-
målet om en almindelig regel om ophævelse af ansvar, som er »åbenbart
ubilligt«, Walins regel IV, eller »urimeligt byrdefuldt«, Walins regel VI.
Hvilken indflydelse på dette spørgsmål tilkommer der den almindelige
velstandsstigning, befolkningens forsikringsvaner, forsikringsselskabernes
regrespraksis og eventuelle i retspraksis og anden praksis dannede sær-
regler om ansattes ansvar? Drøftelsen af alle disse tilsyneladende uskyl-
dige detailændringer leder tilbage til en drøftelse af erstatningsreglernes
legislative grundvold. At opgive de store reformer, fordi mål og midler
ikke står tilstrækkeligt klart, tvinger i virkeligheden til i det hele at over-
lade erstatningsretten til domstolene, til universiteterne, til idens mod-
ning. Hvad man ikke kan gøre på een gang, kan man ofte ej heller gøre
stykkevis.

4. Jeg er da nået til beskrivelsen af det tredie standpunkt til lovgive-
rens rolle på erstatningsrettens område; det standpunkt som er mit eget.
Erstatningsretten bør ikke gøres til genstand for lovgivning. De grundlæg-
gende målsætninger på dette område er uklare, og det er svært at refor-
mere, når man kun ved, at man vil forbedre, men ikke hvilket bestemt
mål, man skal stræbe mod. Der er ingen grund til at skabe ny ret, når
der ikke er synderlig grund til at tro på, at de ny vil blive bedre end det
gamle. Tværtimod bør en ny regel kun antages, når den er så meget
bedre end den gamle, at også de ikke ubetydelige ulemper ved selve
ændringen rigeligt bliver kompenseret. Kommissionsarbejde vil på dette
område næppe kunne hjælpe stort. Nordens erstatningsretlige forfattere
skulle vel udnævnes til medlemmer i udvalgene. I hvert fald måtte ar-
bejdet i udvalgene i hovedsagen bygges på disses arbejder. Skulle væ-
sentlige nye tanker melde sig under arbejdet, kunne de næppe uden vi-
dere indføjes i lovudkastene, men måtte først præsenteres for de skrift-
kloge. Der er ingen grund til at tro, at juristerne i en kommission skulle
kunne udrette mere end de erstatnings jurister, der nu i en menneske-
alder eller mere har søgt afklaring af erstatningsrettens problemer. Ana-
logier fra kommissionerne om købelov og aftalelov er falske. Kommis-
sionsmedlemmerne ville på erstatningsrettens område komme til at stå
overfor ganske samme problemstilling som teoretikerne. Både nutids og
fremtids erstatningsret er ende vendt af teoretikerne. I købe- og aftaleret-
ten var situationen en anden. Hvorfor da ikke lade erstatningsretten
ligge en tid endnu. Emner fra denne disciplin vil formentlig fortsat være
blandt de mest yndede af doktorander og andre forfattere. Domstolene
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kan fortsat udvikle, retouchere og akcentuere de overleverede regler. En
livlig aktivitet hos lovgivningsmagten på dette område kunne modarbejde
en lidt dristig og selvstændig indstilling til erstatningsrettens problemer
hos domstolene. Dette ville ikke være af det gode.

Man skal ikke med flid opsøge emner for lovgivningsarbejdet. Lov-
givning skal kun gives, hvor et udtalt behov for nyordning har vist sig.
Et sådant behov findes i det store og hele ikke på erstatningsrettens om-
råde. Udpegninger af erstatningsretlige emner med henblik på lovgiv-
ning har derfor efter mit skøn undertiden haft et noget unaturligt an-
strengt præg.

Direktör Knut Norström (Stockholm):

Herr ordförande!
Försäkring har förts på tal så mycket både i referentens avhandling och

i andra sammanhang, när skadeståndsrätten kommer upp till diskussion.
Det är därför som jag vill redovisa, hur en försäkringsman ser på dagens
överläggningsämne utifrån praktisk erfarenhet.

Jag vil genast deklarera, att en allmän skadeståndslag ur försäkrings-
synpunkt skulle vara utomordentligt välkommen.

För att man skall kunna förstå vilken angelägen uppgift som här före-
ligger skulle jag vilja ta fram tre exempel: Två gånger i minuten under
kontorstid året runt har svenska försäkringsbolag numera att göra upp
ett skadeståndskrav på grund av en olyckshändelse i trafiken. Minst lika
ofta inträffar ett olycksfall i arbete, som kan ge anledning til ersättnings-
krav, vilket skall bedömas efter de allmänna skadeståndsreglerna eller de
särskilda bestämmelserna før vissa områden. Ansvarsförsäkringen i Sve-
rige behandlar under ett år inemot 100.000 skador, där ersättningsan-
språk framställes. I alla dessa fall skall de prövas om försäkringen skall
lämna ersättning.

Dessa tre exempel fär vara tillräckliga för att visa, att vi behöver
någonting bestämt att rätta oss efter - en allmän skadeståndslag, som vi
i Sverige för närvarande saknar.

Jag skulle så vilja ta upp en annan fråga, nämligen frågan om hur
pass bestämda reglerna bör vara i en skadeståndslag. Det är givet att
det skall vara mycket klara principer i en sådan lag. Men å andra sidan
är jeg ense med justitierådet Walin, att lagen måste ge domaren ganska
vidsträckta möjligheter att kunna bestämma skadeståndet efter livets
skiftande förhållanden.
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Ett försäkringsbolags skadeportfölj innehåller både det lilla bagatell-
artade missödet med skada för några hundra kronor och den verkliga
katastrofen med svår personskada eller förlust av betydande materiella
värden. Låt mig även här ge ett par exempel: Det kan vare an treårig
pojke, som mister synen och blir blind för livet efter en trafikolycka. Det
kan vara en officersaspirant, som vid en olyckshändelse bryter ryggen
och sitter lam i en rullstol för resten av sitt liv.

Vi behöver alltså en skadeståndslag, som skall passa såväl för det lilla
missödet som för dessa mänskliga katastrofer. Den lagen måste naturligt-
vis ha en mycket stor spännvidd och lämna ett stort område till domarens
bedömande. Det bör finnas möjlighet att anpassa skadeståndet efter
livets förhållanden.

I Sverige har vi länge känt det som en brist att skadestånd vid invali-
ditet alltid utgått i form av livränta. Många gånger skulle man hellre
velat ge ut ett belopp i ett för allt. Det vore viktigt att skadeståndslagen
höll vägen öppen för båda alernativen: livränta och engångsbelopp. Då
kunde man hoppas på att domarna mera tillämpade skadestånd i form
av engångsbelopp.

Den tredje punkt som jag skulle be att få ta upp, är skadestånd för
ideell skada. Ur en försäkringsmans synpunkt är det främmande att tänka
sig att man i vissa fall skulle vägra ersättning för ideell skada, då någon
person skadats genom annans vårdslöshet eller försummelse. Det är fak-
tisk så, att traditionen inom svenskt rättsliv på detta område är starkare
än man egentligen tror. Kanske man ända vågar bryta mot vår tradition
så mycket som justitierådet Walin har gjort i sitt förslag, ty det finns goda
skäl att tro att den föreslagna jämkningsregeln kommer att tillämpas med
största försiktighet. Något måste även vi offra för att uppnå nordisk
enhet på detta område. Det kunde också komma ifråga att överväga en
utvidning av ersättning för ideel skada. Som professor Palmgren fram-
höll i sin föreläsning så är det ju faktisk så, att senare tiders erfarenhet
har lärt oss att den psykiska skadan är en realitet likaväl som en fysisk
skada. Och därför borde det även vid enbart psykisk skada finnas utrym-
me för ideellt skadestånd. Jag tänker bland annat på den chock eller
depression som regelmässigt måste inträda vid en anhörigs död i samband
med en olyckshändelse.

Till sist ber jag att få ansluta mig till den grupp, som livligt hoppas,
att justitierådet Walins initiativ mycket snart skal föra fram till den all-
männa skadeståndslag, som vi så länge har saknat inte minst inom för-
säkringsbolagens skadereglering.
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Professor Fritiof Lej man (Lund):

Herr ordförande! Mine damer och herrar!
Frågan om skadeståndets funktion är ju ett av juridikens stora kärn-

problem. Det år kanske det allra största och viktigaste problemet, vars
lösning får återverkningar på många andra problem. Förr i tiden var det
väl så, som den ärade huvudinledaren har angivit i sina teser, att man
framför allt ansåg att skadeståndets syfte var reparation och ingenting
annat. Och den ståndpunkten finns kvar på sina håll ännu i våra dagar.
När jag för några år sedan hade tillfälle att hålla föreläsningar på det
här området i Tyskland, framkom det där tydligt, att man förmenade
att man icke fick tänka på skadeståndet annat än ur ren reparationssyn-
punkt; att det sedan kunde ha vissa verkningar i form av prevention, det
var någonting, som inte passade in i systemet, det var någonting, som
man helst inte skulle tänka på. Nu har vi emellertid kommit fram till en
annan ordning. Vi har lärt oss att bedöma sanktionerna efter deras
praktiska verkningar, och särskilt i Sverige har väl många gånger be-
tonats denna skadeståndets preventionsfunktion.

Man kan emellertid fråga sig, om en sådan sanktion som skadestånds-
sanktionen verkligen kan utformas efter två så olika syften som prevention
och reparation. Här är att taga hänsyn till å ena sidan den skadelidandes
reparationsintresse, å andra sidan den skadevållandes intresse av att
inte belastas för mycket (hans trygghet, som huvudinledaren säger) och
slutligen också den allmänna preventionssynpunkten. Jag känner mig
litet tveksam, om man verkligen kan utforma en enda sanktion på ett
tillfredsställande sätt efter alla dessa tre synpunkterna. Jag finner också,
att de olika jämkningsfall som dragits upp här i huvudinledarens teser
utgör talande bevis för att en sådan sanktion varken kan bli det ena eller
det andra. Frågan är om inte gränsen här går på de viset, att vi å ena
sidan skall ha en försäkring, som tillgodoser reparationsintresset och å
andra sidan straffrättsliga sanktioner eller straffrättsliknande sanktioner
- låt mig kalla dem så — som tillgodoser preventionssynpunkten.

Nu skall jag inte vara alltför radikal. Inledaren tycker jag är något
återhållsam, när han skisserar upp sina olika teser här. Jag förstår mycket
väl de svårigheter som ligger bakom, och jag uppskattar mycket det
sunda och praktiska förnuft, som här har tagit sig uttryck. Man kan
kanske emellertid ställa den frågan, om det är någon större idé, när man
nu skall göra en ny skadeståndslag, att man då blott lagfäster i huvud-
sak vad som enligt praxis för närvarande ändock gäller. På den punkten
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ställer jag mig mycket tveksam. Å andra sidan är jag helt införstådd
med att här ha i praxis visat sig en mångd svåra problem för domstolarna
att bemästra och för advokaterna att avgöra, när de skall bestämma sig
för att väcka talan o.s.v., och jag får nog i huvudsak ansluta mig till
den ståndpunkten, att en lagstiftning borde här bliva säkerligen åtmin-
stone mycket nyttig. Tyvärr kan en sådan lagstiftning komma att försenas
genom åtskilliga teoretikers invändning. Jag hoppas dock inte, att det
skall tas som ett alltför hårt motargument.

En annan sak som jag skulle vilja invända emot dessa teser är, att
man får påfallande litet ut av försäkringens betydelse. Det är ju så, att
i praktiken har försäkringen oerhörd betydelse, men i det förslag, som
här lägges fram i huvudinledarens teser, ser man inte mycket av det.
Där hänvisas det bara till en senare punkt, där man får veta, att försäk-
ring finns och att därom särskilt stadgas.

Jag har nyligen haft tillfälle att diskutera vissa problem angående
skadestånd med en del jurister i Amerika vid ett besök, som jag strax
före denna resa hit gjorde där. Det var en påfallande hög uppskattning,
som där kom svenskarna och överhuvud taget det nordiska rättssystemet
till del. Det var i främsta rummet universitetsmän jag talade med, och de
prisade det stadium till vilket vi hade hunnit här i Norden, när det gällde
framför allt de sociala försäkringarna och överhuvud taget försäkrings-
väsendet. Själva erkände de, att de inte hade kommit så långt i Amerika,
emedan de alltid är rädda för att införa för mycket skadestånd, ty då
stoppar man all »aktivitet«, »affärerna«, »verksamheten« o.s.v., och det
vill man nu inte göra. Det är påfallande, att t.ex. inte mer än några
stater — jeg tror tre å fyra — har obligatorisk bilförsäkring, trots att det
förmodligen är ett ännu större antal bilskador att reglera därute än vad
vi nyss hörde beträffande Sverige.

Efter det jag nu har berört dessa allmänna punkter skulle jag ochså
vilja yttre mig om vissa speciella frågor. För det första är det ersättningen
för personskador. På den punkten är de väl ganske så, att preventionens
intresse kan många gånger verka i för sträng riktning beträffande den
ersättning, som utdömes för personskada i Sverige, ur den skadegörandes
synpunkt. Preventionssynpunkten är alltså vid ersättningen för person-
skada, kan man säga, mycket litet »lämplig«. Jag tror, att man i fram-
tiden där får lita till de sociala försäkringar, som kan komma. Vi har
ju kommit ganska långt på det området. För 30 år sedan skulle vi väl
ha sagt, att det skulle ha varit en utopi, ifall det allmänna skulle betala
för folks sjukdom. Nu har vi emellertid kommit så långt. Jag tror emel-
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lertid inte så mycket på regeln om borgerlig »jevnmål«. På den punkten
är de väl ändå så, att den skadelidande bör ha ett ordentligt skydd, och
att skadeståndsbeloppen här kommer att differentieras, däri ligger ingen
oriktighet. Vi kan tänka på den åtminstone i Sverige införda pensions-
reformen, och där är det ju så, att den som har haft en högre inkomst
och arbetat mera, får mera o.s.v.

Det andra detaljspörsmålet jag skulle vilja beröra är culpafrågan.
Jag är ense med huvudreferenten, att man på den punkten bör tänka
sig några konkreta regler, som i varje fall i vissa situationer ersätter det
hittills varande »bonus pater familias«-begreppet.

Så är de slutligen frågan om principalansvaret. Vi har ju i Sverige
där gjort en skillnad mellan arbetslednings culpa och vanlig arbetares
culpa. På den punkten är jag helt ense med referenten, att denna skillnad
är synnerligen omotiverad. Man utdömer t.ex. skadestånd, när det gäller
vice-korporaler och dansbaneförståndare och vad det nu kan vara, men
går inte längre och utdömer alltså inte skadestånd på grund av culpa,
när de gäller en vanlig arbetare. Då undgår principalen ersättning. Jag
är emellertid lite rädd för att man där i praxis kan få alltför långt. Den
Alexandersonska mycket kända tesen, var ju den, att den som till en an-
nan delegerade en driftsledning, han bör svara för de skador som upp-
kom. Nu är de väl så, att vid de större företagen skulle det vara full-
komligt omöjligt, om man inte delegerade driftsledning. Och då frågar
man sig: Vad är det här för en grund för skadeståndet? Är det ändå
inte här frågan om en sorts fingerad utfästelse av det slag, som man
numera inte i så många fall vill acceptera? Är det inte det, som ligger
bakom den Alexandersonska tesen? I så fall tycker jag för min del inte
att den är fullt acceptabel, utan vad som motiverar skadeståndet här är
naturligtvis det praktiska livets tryck. Det är det som motiverar skade-
ståndet vid de större verksamheterna. Där man måste delegera till en
driftsledning, där bör det vara skadestånd och eljest inte!

Om man tänker på sådana »mindre« verksamheter som exempelvis
»drivandet av ett hem«, da vågar man väl knappast tänka på vad som
skulle hända, om det skulle bli en allmän ersättningsskyldighet för exem-
pelvis hembiträdens culpa. Inledaren har för övrigt varit inne på det
problemet, men det kanske inte blir så praktiskt. En allmän ersättnings-
skyldighet för, låt mig säga, sjukvårdarinnor och andra liknande personer
tror jag skulle komma att drabba litet väl hårt, men jag inser väl, att
intresset här ligger i att man får en gemensam ordning i de olika länder-
na. I Norge, Danmark och Island har man ju redan ersättning här.
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Frågan om en allmän ersättning för felaktiga maskiner, det är en
något vag regel, men jag vågar inte närmare yttra mig om den.

Slutligen har vi frågan om ersättning för farlig verksamhet, som ju
egentligen inte här har upptagits. Där tycker jag, att det skulle vara ett
intresse att man fick någorlunda fasta regler. Att såsom praxis är i
Sverige - när de gäller større militärövningar, skadelidande skall ha
ersättning, men däremot inte, när det gäller mindre omfattande militär-
övningar o.s.v. är någonting, som kan verka orättvist. På de punkterna
skulle man nu helst se, att man fick en lagreglerad ersättning för ett
större antal farliga verksamheter än vad vi nu har enligt praxis. Vi har
ju redan i viss mån kommit in på den linjen i vissa förslag.

Professor Ivar Strahl (Uppsala):

Herr ordförande. Mina damer och herrar.
Jag har begärt ordet huvudsakligen för att försvara mig och mina

kolleger i den förberedande utredningen mot den polemik emot oss, som
förekommer i mine ärade vän justitierådet Walins referat. Jag måste
framhålla, att det inte har varit vår avsikt att skadeståndsrätten skulle
avskaffas. Vi har velat fästa uppmärksamheten på att försäkringsväsen-
det faktiskt har övertagit en stor del av uppgiften att bereda ersättning.
Vi har velat försöka dra konsekvenserna av att det har tillkommit ett
omfattande och utvecklingsdugligt försäkringsväsen och försökt att sam-
ordna de båda verksamheterna, försäkringsväsendets och skadestånds-
rättens. En sådan uppgift förefaller mig att vara helt legitim, ja, jag
måste anse, att den är ofrånkomlig. Referenten säger, att vi har velat
bryta ut stora stycken ur skadeståndsrätten och lägga dem under för-
säkringsväsendet, och talar om att vår avsikt skulle vara att sönderbryta
skadeståndsrätten. Men jag hemställer: Är det inte något som redan har
skett? Det har väl skett redan genom tillkomsten av försäkringsväsendet
och genom den begränsning av regressrätten, som redan förekommer.
Och jag måste framhålla, att man inte kan undgå att acceptera den
utveckling som har ägt rum. Vare sig man vill det eller inte, måste man
acceptera, att nu för tiden ersättningar bereds i mycket stor utsträckning
genom försäkringsväsendet och i mycket stor utsträckning också så, att
de skadeståndsrättsliga reglerna äro satta ur funktion.

Vad angår de förslag som har utarbetas efter den förberedande utred-
ningen, har de, det måste jag medge, mött en viss motvind. Dock vill
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jag nämna, att trafikförsäkringsförslaget i Finland upphöjts till lag och
i Norge är framlagt i proposition till Stortinget.

Det som kanske mest har skrämt många, som tog del av den förbe-
redande utredningen, har varit tanken, att utvecklingen skulle mynna ut
i en allmän olycksfallsförsäkring beträffande personskada. Det tedde sig
för många utopiskt, och jag måste säga, att jag själv inte trodde att den
tanken skulle kunna förverkligas inom överskådlig tid. Men i mitt eget
land, i Sverige, har faktiskt den tanken i huvudsak förverkligats, framför
allt genom tillkomsten förra året av den allmänna tillägspensioneringen.
Genom den allmänna tillägspensioneringen och folkepensioneringen, den
allmänna sjukförsäkringen, trafikförsäkringen, yrkesskadeförsäkringen,
den frivilliga pensionsförsäkringen och andra försäkringar av många slag
är det i all huvudsak så, att det i Sverige finns ganska tillfredsställande
olycksfallsförsäkring vid vanlig personskada.

Vad är det som har framdrivit försäkringsväsendet? Jo, det är ju
tämligen klart. Det är behovet att ge ersättning åt skadade personer. Det
behovet tillgodoses lättare genom försäkring än genom skadestånd, och
det därför att ersättning genom skadestånd förutsätter att det finns en
skadeståndsskyldig som man kan ålägga att betala skadestånd och som
kan betala skadeståndet och som därtill verkligen betalar skadeståndet.
Man är insnörd liksom i en tvångströja, ett tvåpartsförhållande som be-
gränsar möjligheterna att bereda ersättning. En sådan begränsning finns
inte i försäkringsväsendet.

Man måste — det vill jag pointera - acceptera, att försäkringsväsendet
har utvecklats såsom skett. Detta måste vara en utgångspunkt, och är en
tämligen fast utgångspunkt vid överväganden de lege ferenda på skade-
ståndsrättens område. Men fastän försäkringsväsendet har utvecklats
starkt och fastän denna utveckling kanske kommer att fortsätta, blir inte
därför en skadeståndsrätt överflödig. Också vid den förberedande utred-
ningen tänkte vi oss, att en allmän skadeståndslag skulle komma till
stånd. Vi tänkte oss, at man först skulle utföra två utredningar, nämligen
dels om trafikförsäkringen, dels om stats och kommuns ansvar. Dessa
har utförts. Därefter skulle man, tänkte vi oss, börja arbeta på att åstad-
komma en allmän skadeståndslag.

Nu har referenten varit nog vänlig att framlägga vissa huvudpunkter
i en sådan lag. Jag har inte mycket att erinra mot innehållet i den skis-
serade lagen. Det jag kanske mest reagerar emot är bestämmelsen om
principalansvar. Framför allt reagerar jag mot principalansvar i smärre
förhållanden: att husfadern skall vara ansvarig för hemhjälps culpösa
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förfarande eller lantbrukaren för sina arbetares. Sådant ansvar förefaller
mig ha varit mera på sin plats under äldre tiders patriarkaliska förhållan-
den. Att nu införa det förefaller mig vara tämligen »out of date«.

Av värde i den skisserade lagen är, tycker jag, bestämmelserna om
begränsning av skadeståndsbeloppen. Ty det är i mitt tycke en angelägen
uppgift att skydda de skadeståndsskyldiga. Det bör man kunna göra nu
mer än förr, just därför att försäkringsväsendet har blivit så omfattande.

Jag är alltså tämligen nöjd med vad som står i den skisserade lagen.
Men jag är däremot något betänksam mot vad som inte är avsett att stå
i texten. Jag tycker, att mycket är lämnat utanför och hänvisat till moti-
ven. Man tänker sig tydligen, att dessa kommittéer, en i varje land, skall,
inom sig och med varandra, diskutera åtskilliga frågor och besvara dem
med anspråk på auktoritet, men emedan svaren äro alltför osäkra inte
i lagtexten.

Säkerligen kan det bli intressanta diskussioner, kanske också värdefulla.
Jag hoppas, att man därvid orienterar sig beträffande utvecklingen utan-
för Norden. Det förhåller sig litet varstans så, att skadeståndsansvaret
under de senaste generationerna utsträckts mer och mer, men det har
inte skett på samma sätt överallt utan tvärtom på olika sätt i skilda
länder. Jag tror inte att jag överdriver, om jag betecknar läget inter-
nationellt sett inom skadeståndsrätten såsom präglat av förvirring.

Jag vil också hoppas, att man, når man diskuterar de här sakerna,
betänker att försäkringsväsendet har kommit till och att situationen nu
därför är en annan än tidigare. Vad man nu bör göra är enligt min
mening framför allt att hejda skadeståndsrättens utveckling. Den får inte
fortsätta av bara farten. Man bör vara försiktig med att ytterligare ut-
sträcka skadeståndsansvaret utanför culparegeln. Det förefaller mig be-
tänkligt, att man skulle införa en allmän lag om skadestånd och sam-
tidigt rekommendera åt domstolarna att vid sidan av lagen utveckla
ytterligare regler om utsträckt skadeståndsansvar. Man hänger sig åt en
illusion, om man tror att man genom allt utveckla skadeståndsrätten skall
kunna nå fram till en tilfredsställande ordning för beredande av ersätt-
ning. Ett hinder däremot är, att man, när det gäller skadeståndsrätt, inte
kan tänka bara på behovet av ersättning utan också måste tänka på den
som skall betala ersättning. Det måste ske en avvägning av de båda
sidornas interessen, och därför kan man via skadestånd bara i begränsad
utsträckning tillgodose behovet av ersättning.
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Professor Simo Zitting (Helsingfors):

Mina damer och herrar.
Med tanke på reformen av skadeståndsinstitutet uppkommer först

frågan huruvida man bör genomföra en totalreform och alltså stifta en
allmän skadeståndslag eller om det är lämpligare att vid fall av behov
i lagstiftningsväg reglera särskilda frågor. Den ärade inledaren har utgått
från det förstnämnda alternativet och sammanfattat sina grundligt gen-
omtänkta ideer i form av ett preliminärt lagförslag. Jag anför till först
några synpunkter beträffande nämnda principfråga.

Utvecklandet av rätten är lagstiftarens egentliga uppgift, men det
finnes rättsområden, på vilka denna utveckling går framåt naturligare
genom att domstolarna leda densamma och lagstiftaren följer efter och
i fall av behov kodifierar i rättspraxis uppkomna regler. Enligt min åsikt
utgör skadeståndsrätten ett dylikt rättsområde. Utvecklingen på detta
område har gått framåt och går allt jämnt vidare stödande sig på knappa
och bristfälliga rättsregler. Det förefaller att vara bättre ifall rättspraxis
får med hjälp av teorin leda utvecklingen. Lagstiftaren bör befatta sig
med saken endast i begränsad omfattning. Då tröskeln är för hög, bör
den sänkas eller en ny öppnas, men man bör undvika att för mycket
ingripa i den naturliga utvecklingen.

På ett visst utvecklingsstadium bör de i doktrinen och rättspraxis ut-
vecklade reglerna kodificeras. Det är blott frågan när tiden för en sådan
åtgärd är inne. I detta avseende hyser jag något tvivel. En brytningstid
är icke lämplig för kodificering. Och det kan nu skönjas vissa tecken på
brytningstid. Detta utvisar bl.a. den diskussion, som under de senaste
tiderna förts angående förhållandet mellan skadestånd och försäkring,
samt också strävan att närma inomobligatoriskt och utomobligatoriskt
skadeståndsansvar. Därför vore det måhända bättre att låta utvecklingen
fortgå som hittills. Ur finsk synpunkt tvekar man även inför det faktum,
att reformen på detta område hos oss icke är lika påkallad som på några
andra rättsområden och att det hos oss till stor del saknas regler om
inomobligatoriskt skadestånd. Trots dessa tvivel bör man intaga i många
avseenden en positiv ståndpunkt i förhållandet till det förelagda prelimi-
nära lagförslaget. Detta utvisar nämligen en grundlig kännedom om
nordisk rätt och god praktisk syn på saken. Förslaget är ett anmärk-
ningsvärt positivt framsteg vid behandlingen av denna fråga. I det följan-
de berör jag ur finsk synpunkt några av inledaren framlagda frågor.

Förslagets 1 punkt inskränker sig icke enbart till den genom brottet
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förorsakade skadan. Dess tillämpningsområde år sålunda vidsträcktare
än vad reglerna i 9 kapitlet i Finlands strafflag förutsätter. Oaktat
inomobligatorisk ansvarighet för skada medelst en uttrycklig regel skulle
uteslutas från lagens tillämpningsområde, skulle man dock sannolikt
tillämpa den nya lagen analogiskt på fall av dylik ansvarighet. Man kan
hysa tvivel därom, huruvida utvidgandet av lagens tillämpningsområde
verkligen är av behovet påkallat, då rättspraxis synes få tillräckligt
analogistöd av de nu existerande bestämmelserna.

Större praktisk betydelse torde regeln i punkt 2 hava. Den avviker
väsentligt från 5 § 9 kapitlet i finska strafflagen, vilket lagrum ofta har
förorsakat tolkningssvårigheter. Oaktat samma lagrum bygger på en
otillräknelig persons sekundära ansvar, har man ansett, att man i vissa
fall kan förplikta den otillräknelige att skäligen ersätta av honom föror-
sakad skada, ifall ersättningen icke kan erhållas av vederbörande över-
vakningspliktiga person i sådana situationer då grunden för ansvarig-
heten saknas eller en övervakare icke funnits. I detta fall är tröskeln så
hög att en lagstiftningsåtgärd är påkallad. Prövas bör ifall tanken om
sekundärt ansvar alltjämt vore användbar.

Förverkligandet av regeln om principalansvaret i punkt 3 skulle hos oss
betyda ett märkbart utvidgande av ansvarighet för skada. För närvarande
svarar nämligen principalen endast för vållande vid val och övervakande
av medhjälpare och blott i undantagsfall strikt. Rättstillämpningen har
lett utvecklingen till ett objektivt principalansvar. I fall principalen har
överlåtit sin lednings- och övervakningsbefogenhet till en underprincipal
svarar huvudprincipalen utan culpa för underprincipalens fel och för-
summelser. Trots att utvecklingen går i denna riktning, är det ej nöd-
vändigt att gå så långt som förslaget innebär. Detta skulle i synnerhet i
mindre förhållanden medföra betydliga olägenheter. Saken borde fall för
fall prövas og regleras. Detsamma gäller i huvudsak även beträffande
ansvar för fel i maskiner. I detta avseende kan man komma till rätta med
tillämpning av culparegeln. Utfärdandet av bristfälliga instruktioner
samt överlåtandet av arbetsredskap i dåligt skick kan nämligen jämställas
med vållande vid val och övervakning av medhjälpare.

Förslagets många intressanta och anmärkningsvärda detaljer har jag
här icke tillfälle att behandla. Slutligen nöjer jag mig med att nämna
att reformen, som berör jämkning av skadeståndsansvar, är av behovet
påkallad, och i detta avseende erbjuda de föreslagna reglerna (V-VI)
enligt min åsikt en beaktansvärd grund med tanke på kommande lag-
stiftningsarbete .
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Højesteretssagfører Henrik Bache (København):

Hr. ordfører. Ærede forsamling.
Også jeg har visse standpunkter, som jeg har haft den fornøjelse tid-

ligere at forelægge for de nordiske juristmøder. Grunden til, at jeg tar
ordet, er for det første den, at emnet interesserer mig overordentligt me-
get, og jeg er glad for, at dette emne er blevet sat til debat her på mødet.
Dernæst er jeg glad for at se, at det vækker en så stor interesse. Det er
et spørgsmål, hvor det er af stor betydning at finde frem til en helt rigtig
ordning. Mit standpunkt kan kort sammenfattes på den måde, at erstat-
ningsretten bør — på langt sigt — stræbe efter at blive afløst af forsikring
og af en forsikringsform, som ikke lægger hovedvægten på det temmelig
dårlige hjælpemiddel, der hedder ansvarsforsikring, men på en forsik-
ringsordning, der går lige til kærnen i sagen, og som yder beskyttelse for
de direkt truede værdier, hvad enten det er personer, deres liv, deres
helbred, deres indtægtsevne eller det er tingene, som trues af skader.
Når man har disse to ordninger - erstatningsretten og forsikringsord-
ningen - bestående hver for sig og skal vurdere, hvad formål de opfyl-
der, så ser man, at de opfylder de samme formål. De prøver på dels at
oprette skade — det er det primære — og dernæst har man udformet
teoretiske, filosofiske synspunkter, hvorefter de tjener til at forebygge
skader og at skabe en almen tryghedsfornemmelse. Og ser man på disse
formål, som de to systemer har, så vil man se, at de løses betydeligt
bedre af en primær forsikringsordning, som går lige til sagen og som
siger: Vi er villige til og vi tilbyder at beskytte jeres værdier, tilbyder
at hjælpe med til at forhindre, at der sker skade på disse værdier, og vi
tilbyder at give en almindelig tryghedsfornemmelse. Det er ikke tilfæl-
digt, at i alle landene bruges ordene tryghed og forsikring næsten syno-
nymt.

Referenten - det er min opfattelse af hans oplæg - går stærkt imod
mine synspunkter. Men når man ser på, hvilke argumenter han frem-
fører i så henseende, så kan jeg sige, at de ingenlunde har overbevist mig.
Jeg vil ikke trætte forsamlingen ved at gennemgå alle argumenter, men
bare nævne et par eksempler, først ved at sige, at argumentet med, at
man ikke kan gå den af mig foreslåede vej, fordi man »avlägsnar« reg-
lerne for »inomobligatorisk« og »utomobligatorisk« erstatningsansvar
fra hinanden, er fuldstændigt forkert efter min opfattelse.

Den reform, som jeg stiller op som et »ändamål«, kan lige så godt
gøres anvendelig på det »inomobligatoriske« ansvar som på ansvar uden-
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for kontraktforhold. Hvis man skulle gå i dybden med dette, så fører det
for langt, men jeg kan nævne et af de eksempler, som referenten op-
stiller. Han nævner som »inomobligatorisk« ansvar, at en butikskunde
kommer til skade under sit besøg i butikken. Jeg tror slet ikke, at det
er noget typisk eksempel på kontraktmæssig ansvarsforpligtelse. Det er i
virkeligheden et ansvar udenfor kontraktsforhold, der tilfældigvis optræ-
der i forbindelse med begyndelsen af et kontraktforhold. Denne butiks-
kunde kan imidlertid også komme til skade ved, at han køber af butiks-
indehaveren en farlig ydelse, og så er vi betydeligt længere over i det
»inomobligatoriske« ansvar, men da vil jeg bruge eksemplet for at vise,
at begge disse tilfælde kan fuldtud fyldestgøres ved, at kunden har sin
ulykkesforsikring. Hvis han har sin behørige ulykkesforsikring, så får han
erstatning for det brækkede ben, men han får også erstatning for den
forgiftning, som han lider ved at spise den farlige vare. Han får også
erstatning af sin forsikring til sin enke, hvis han selv dør af den farlige
vare. Sådan kunne man gå videre med de forskellige kontraktsforhold og
vise, at i mange af dem er der fuld forsikringsmæssig beskyttelse for de
erstatningskrav, der kan opstå i kontraktforhold, og min tesis-er netop
den, at i alle tilfælde, hvor forsikringsvæsenet er i stand til at yde en
fyldestgørende beskyttelse og yde den til den skadelidende på første hånd,
er det unødvendigt, at han ved siden af skal have et erstatningskrav.
Dette erstatningskrav skulle gøres gældende ved en retssag imod skade-
volderen, og så skulle der være en ansvarsforsikringsdækning for dette
erstatningskrav. Det er og bliver en dårlig omvej til at nå det resultat,
man meget bedre kan nå på den anden måde. Jeg mener derfor, at skal
man se på dette eksempel, dette argument fra indlederens side, så duer
det ikke til at kuldkaste mit reformforslag.

Det andet og vigtige argument, som i første række gjorde et vist ind-
tryk på mig, det var, at man burde se på, hvad det gælder i andre lande
og i internationale forhold, og at det ville være farligt, om vi her i
Norden lavede en ordning, der principielt var helt anderledes end i de
andre lande. Ja, det kan måske være farligt, men i andre punkter har
vi da også vist, at vi her i Norden har kunnet være foregangsmænd for
gode og fremskridtsvenlige tanker, men jeg vil sige til argumentet, at
det vistnok heller ikke er rigtigt. Efter hvad jeg ved, så arbejdes der i
mange lande verden over netop på de samme synspunkter. Jeg hører, at
man både i vest og i øst, i USA og Jugoslavien arbejder meget intensivt
med tanken om at lade forsikringsvæsenet på mere eller mindre omfat-
tende måde afløse erstatningsretten. Og jeg er ikke i tvivl om, at proble-
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met nok skal arbejde for sig selv. I det daglige praktiske liv er man alle-
rede langt fremme på denne vej. Jeg kan nævne et tilfælde, som alle
kender, den store skade, hvor skibene Stockholm og Andrea Doria stødte
sammen, og hvor der var erstatningskrav i hobetal af kæmpemæssig art
fra begge sider, fra passagerer, fra skibsejere og fra forsikringsselskaber.
Man forberedte retssager, man begyndte retssager, men blev klar over,
at alt dette var meget skeptiske krav. Det førte i virkeligheden ikke til
noget sikkert, alene at sagførerne fik en masse gode salærer, men det
reelle var, at forsikringsselskaberne, der stod bagved, sagde: Vi har teg-
net forsikringer for de og de interesser; vi betaler i det omfang, vi skal
betale, til de forskellige skadelidte, hvad enten det er skibe eller personer,
og så lad os slå en streg over alt det med erstatningsretten. Det er et så
enormt eksempel på, at man også i internationale forhold ser stort på
disse forhold og siger: Lad os se bort fra erstatningsretten.

Så vil jeg gerne nævne det eksempel, at vi jo alle har en brandforsik-
ring. Men vil nogen undvære brandforsikringen eller indskrænke den,
fordi de siger: Den brandstifter, som stikker ild på mit hus, han er jo
ansvarlig, så behøver jeg ikke brandforsikringen. Jeg kan bare rette erstat-
ningskrav mod ham. Det er måske sat på spidsen, men det er i en nødde-
skal det, som forkæmperne for erstatningsrettens fremtrængen siger.

Og derved siger man som sidste argument for, at man ikke kan for-
lade erstatningsretten, at man skal være forsigtig med at gå imod rets-
følelsen. Det er et argument, som har en meget stærk kraft, og hvor man
siger, at hvis vi afskaffer erstatningsretten, så kommer det i strid med
folks retsfølelse. Da kan jeg bruge eksemplet med brandstifteren, som
har stukket ild på ens hus og voldt betydelig skade; der vil retsfølelsen
ikke være tilfredsstillet med, at han eller hans ansvarsforsikring skal betale
erstatning. Nej, den hævn, som retsfølelsen kræver, det er, at han skal
straffes. Og det er også et typisk eksempel på det, som den ærede kor-
referent fremhævede, at modpartens standpunkt — det kan være meget
overbevisende - men det kan ofte være det bedste argument til at styrke
ens egne argumenter.

Men hvad skal vi gøre ved dagens spørgsmål? Skal vi kodificere er-
statningsretten? Her mener jeg, at man må være overvejende tilfreds
med det fremsatte forslag. Referentens forslag er i den grad moderat, så
det ødelægger ikke de fremtidsmuligheder, som går ud på, at man i hvert
fald ikke skal udvide erstatningsretten igennem objektivt ansvar, således
at man lægger hindringer i vejen for det store program, som jeg forudser
gennemført til sidst. Der er en stor moderation i indlederens forslag, i
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hans udkast, og man kunne måske endda være så dristig at sige, at det
faktisk ikke er noget som helst nyt, set fra et dansk synspunkt. Det eneste,
der er nyt for os danske, hvis vi skulle gennemføre det som lovforslag,
det er reglen om »jämkning«, som vi jo ikke har som generel regel. Hvis
en fattig mand har forvoldt en stor skade, så kan han efter dansk ret
kun dømmes til at betale fuld erstatning; det ville være udmærket at
indføre en regel om »jämkning«; det synes jeg, at jeg også kan tiltræde.
Men i øvrigt kan jeg principielt tiltræde, at man søger at kodificere er-
statningsretten, netop for at holde den indenfor de moderate baner, og
desuden for at man fra de andre nordiske lande kan hjælpe Sverige og
Finland til at komme på en basis, som de jo i og for sig gerne ønsker at
komme på.

Jeg ved ikke, om der er tid til at jeg gennemgår nogle enkelte punkter.
Nej, de egner sig efter min mening ikke til at drøfte på et sådant plenar-
møde. Det eneste, jeg ville have lov til at fremhæve - og det er jeg også
blevet bedt om fra forsikringsside — det er, at i dansk ret er man yderst
tilfreds med den ordning, der går ud på, at man til skadelidte personer
og deres efterladte betaler engangs-erstatninger, og man ville se med
stor betænkelighed på at skulle gå over til den svenske ordning med, at
disse erstatninger skulle udredes som renteerstatninger. Man ville komme
ud i meget farlige konsekvenser, man ville komme til, at de skadede
personer ikke kunne blive raske så hurtigt, som vi nu ser, de bliver raske
i Danmark. Og man ville komme ud for vanskeligheder med rentebeta-
ling ude i fremtiden, hvor inflationen jo også truer os, og hvor forsik-
ringsselskaberne eller de erstatningsskyldige ikke kan samle penge op til
fremtidige renter, der skal betales efter en anden værdi af kronen, end
vi har i dag; en engangs-erstatning kan den skadelidte selv anbringe
på den for ham mest gunstige måde.

Professor Johs. Andenæs (Oslo) :

Det var bare et par korte generelle bemerkninger for at det også
skulle lyde en norsk röst i denne diskus jon.

Hva först det generelle utgångspunkt angår, er jeg enig med det som
har blit anfört av professor Lejman, professor Strahl og sist nå höjeste-
retssagförer Bache, om at den tradisjonelle erstatningsrett i og for seg er
et meget skröpelig institutt når det gjelder å skaffe skadelidende oppret-
ning for det tap han har lidt. Og fremtidslinjen tror også jeg avgjort
kommer til å gå i den retning som de nordiske sakkyndige i sin tid trakk
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opp, at den tradisjonelle erstatningsrets funks jon kommer til i stigende
grad å overtas av forsikringsretten, både skadeforsikringen og ansvars-
forsikringen, og på den annen side ved regler om strafferettslig ansvar
og administrativ kontroll. For så vidt er jeg altså uenig i den polemikk,
som referenten her har gjort. Men jeg tror også, når man ser realistisk
på det i dagens situasjon, så må man erkjenne at hvis man i det hele
skal ta sikte på en generell erstatningslov, så må man knytte den til den
foreliggende tradisjonelle erstatningsrett. Hvor sterkt jurister fleste - i alle
fall svært mange - er bundne til tilvante tankeformer på dette område,
synes jeg vi har fått et ferskt eksempel på i den for meg uforståelige mot-
stånd, som er blitt reist möt de meget beskjedne, etter min mening ra-
sjoneile forslag om å omlegge motorvognansvaret i retning av en obliga-
torisk forsikring og ansvaret begrenset til det.

Det er naturligvis meget som kan sies også imot å gi seg inn på å
lovfeste slike generelle emner, og korreferenten gikk jo meget omhyggelig
inn på de argumenter som kunne anföres i denne retning. Men det står
for meg slik, at de erfaringer vi har fra nordisk lovsamarbeid, når det
gjelder å gi rammelover, for. ex. kjöpsloven, som har vært diskutert her,
eller avtaleloven, som begge angår meget generelle emner, disse erfaringer
er opmuntrende og kan gi mot til å ta et slikt skridt også når det gjelder
et generelt område som den alminnelige erstatningsrett. Så vidt jeg for-
stod koreferenten, så betraktet han det som en stor vanskelighet at det
var fremsatt i litteraturen så mange teorier, som i og for seg var omtrent
like gode, det var ikke så lett å velge mellom dem. Han tenkte seg så,
at når man skulle fylle disse lovkommitéene i hvert enkelt land med
teoretikere fra erstatningsrettens område, så ville de sitte og tviholde
hver på sine uttalelser, og så ville man ikke komme noen vei. Jeg tror
at det er å se litt mörkt på saken. Etter min erfaring fra lovgivningsar-
beid, er professorer ikke alltid helt utilböyelige til å modifisere eller gi
avkall på de standpunkter som de tidligere har gitt uttrykk for. Dels
kan det hende at de blir overbevist av de diskusjoner som der finner sted
på et bredere plan, dels kan de finne at for å oppnå et resultat, får man
slå av på hva man egentlig selv kunne betrakte som det beste; man må
samle seg om en lösning. Både en lovkomité og de lovgivende myndig-
heter må, når det foreligger en rekke forskj eilige alternativer som i og
for seg står som brukbare, oppdrive den besluttsomhet som trenges for
å treffe et valg mellom disse alternativer; og kanskje er det ofte — når
alt kommer til alt - mer vesentlig at det treffes et slikt valg enn hvilket
av losningsforslagene som blir valgt.

14
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Jeg ville derfor for mitt vedkommende, til tross for at jeg godt forstår
betenkelighetene, se med sympati på et slikt lovgivningsarbeid, som refe-
renten har t att initiativet til, og jeg er enig med det som tidligere er sagt,
om at hans teser i så fall vil danne et ypperlig utgångspunkt for det
videre arbeid.

Hæstaréttardomari Gizur Bergsteinsson (Reykjavik):

Ærede forsamling.
Selve forfatningen har bestemmelser, som bidrager til at værne perso-

ners og tings integritet. I god samklang med vor retsforfatnings grund-
principper må det være erstatningsreglernes opgave at give personers
og tings integritet det bedst mulige værn. Andre retslige interesser bør
også i fornødent omfang beskyttes ved de erstatningsretslige normer.
Gennem erstatningsreglernes anvendelse bør der søges skabt den størst
mulige almindelige tryghed i samfundet, og skadeforvoldelser bør mod-
virkes gennem erstatningsrettens præventive og genoprettende funktion.
På den ene side må folk indskærpes agtpågivenhed over for andres rets-
lige goder, og på den anden side må folk ikke hæmmes for stærkt i deres
retmæssige og samfundsgavnlige aktivitet på grund af for vidtgående
erstatningsregler. Til opnåelse af disse formål bør efter min opfattelse
culpastandarden indtage en central plads inden for de erstatningsretslige
normer. Culpareglen har sin grund i tradition og indgroede retsforestil-
linger. Den indebærer et skyldelement, hvilket dog i praksis er blevet
noget afsvækket og er trådt i forbindelse med risikobetragtninger. Rigtig-
nok passer culpareglen bedst på det daglige livs forhold, men reglens
smidighed og vaghed i konturerne gør den sammen med andre retshensyn
til et velegnet redskab i dommerens hånd. Den ærede referent indleder
sine teser med ät opstille culpareglen som et hovedprincip inden for er-
statningsretten. Heri må man give ham medhold.

Culpareglen bør alligevel ikke være eneherskende. På grænseområdet
mellem culpa og objektivt ansvar har man anvendt det såkaldte præ-
sumptionsansvar. Når materiale, materiel eller maskiner frembyder bety-
delig fare og de ved at svigte har medført skade på person eller ting, er
man gået ud fra en vis forhåndsformodning om, at den, hvis rådigheds-
sfære den skadeforvoldende ting er undergivet, ikke har truffet de nød-
vendige forholdsregler til afværgelse af skade. Positive bestemmelser om
objektivt ansvar findes på enkelte områder, for eks. i den islandske færd-
selslov nr. 26/1958. Referenten foreslår nu at lægge objektivt ansvar på
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den, som benytter maskiner eller andre tekniske hjælpemidler, når disse,
på grund af fejl eller slid, svigter, hvis et sådant ansvar ikke er åbenbart
urimeligt. Denne regel kan godkendes, hvis man understreger undtagel-
sesbestemmelsens betydning.

Den ærede referent er afstået fra at forme en mere almindelig regel
om objektivt erstatningsansvar, hvilket må beklages. Nødvendigheden af
værn for personers og tings integritet og behovet for den størst mulige
almindelige tryghed i samfundet synes under nutidens rivende udvikling
at føre til, at der burde indføres en regel om objektiv erstatningspligt for
bedrifter og aktivitet, der medfører en særlig og nærliggende fare for, at
skade påføres andre, men en sådan regel burde holdes inden for moderate
rammer. Det er netop en sådan regel, vi trænger mest til på erstatnings-
rettens område for at føre udviklingen ind på de rigtige baner.

De regler, som referenten har opstillet om lempelse af erstatningsan-
svaret, finder jeg meget tilfredsstillende. De erstatningsretslige normer bør
ikke benyttes til at slå tilværelsen helt i stykker for folk i økonomisk hen-
seende. I det hele er referentens teser præget af stor klarhed. Men da
tiden er så langt fremskreden, kan jeg ikke gå nærmere ind på pro-
blemerne.

Referenten, justitierådet Gösta Walin:

Herr ordförande.
Det kan konstateras, att ämnet har givit anledning till en livlig diskus-

sion med olika synpunkter företrädda. Jag skulle först med anledning av
kor referentens ståndpunkt vilja kraftigt understryka, att jag har sett det
som ett viktigt nordiskt önskemål att åstadkomma någonting gemensamt
på skadeståndsrättens område. Man kan inte opponera emot det önske-
målet från de utgångspunkten, att det lämpligen bör överlämnas åt dom-
stolarna att själva utveckla reglerna. Dels är deras befogenhet rätt be-
gränsad i det avseendet och dels har man ingen anledning att tro, att
de skulle sluta sig tillhopa om en gemensam utvecklingslinje. Därför
trodde jag att det skulle vara önskvärt att få några gemensamma, all-
männa synpunkter, från vilka man sedan kunde i varje land, med beak-
tande naturligtvis av utvecklingen i de andra länderna, bygga vidare.
Man får framdeles ta ett nytt steg och reglera ytterligare spörsmål för
att söka närma de olika nordiska länderna till varandra än bättre eller
åtminstone hålla hop utvecklingen nöjaktigt. Jag kan inte se att korre-

14*
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ferentens förslag, att man skulle göra en gemensam avhandling av nordi-
ska rättslärda, har några större möjligheter till framgång i den riktningen.

Sedan vil jag beträffande invändningarna att försäkringsväsendet inte
är tillräckligt beaktat i min framställning säga, att jag inte såg som min
uppgift att draga fram alla sidor av den saken. Jag har räknat försäk-
ringsväsendet såsom ett mycket stort och viktigt institut för sig, medan
det här gällt att behandla den allmänna skadeståndsrätten.

Mina invändningar och den polemik som jag har framfört gällde
mest sättet att angripa problemen. Jag kan inte förstå annat än att de
som har framfört det utomordentligt viktiga försäkringsväsendet har
konstrat till saken. Det behövs inte en sådan omläggning, som medför
så många lagtekniska och praktiska svårigheter, i synnerhet i gränsfall.
Jag önskar ingenting hellre än att försäkringsväsendet klarar av så mycket
som möjligt. Men det går ju utmärkt ifrån den utgångspunkt man har
- med en relativt generell skadeståndsrätt - om man skyddar de skade-
ståndsskyldiga genom att begränsa regressmöjligheterna. Jag förstår inte
vad det skulle vara för avgörande svårigheter med att lugnt ta det så som
man har det på den punkten och göra vissa praktiska reformer.

Det år ju klart att ansvarighetsförsäkringen är utomordentligt viktig.
Det skulle kanske kunna uppfinnas en annan teknik att klara dess upp-
gift, men jag förstår inte annat än att det går rätt väl med den som finns.
Socialförsäkringen är också utomordentligt viktig. Naturligt önskar jag
vidare att man kompletterar försäkringsskyddet genom nya former av
obligatorisk försäkring.

Sedan förefaller det mig som om en del talare underskattat möjlig-
heterna att verkligen få skada täckt genom skadestånd. Utvecklingen går
ju bland företagen mot allt större enheter. Vi ser ju hur på olika verksam-
hetsområden sker sammanslutningar till mäktiga, ekonomiskt starka för-
eningar. Och vi ser hur industriföretagen växer till utomordentlig storlek
och ekonomisk styrka. Dessutom ser vi, hur staten i olika länder lägger
sig till med olika former av verksamhet, och där är det som regel inte
heller något tvivel om solvensen.

I övrigt vill jag bare göra några korta repliker.
Beträffande »borgerlig jevnmål« har jag ingalunda tagit till orda för

att det skall utdömas ett visst fixerat belopp lika för alla. Jag har utgått
från att man i princip ersätter den inkomstförlust som har ägt rum, men
att man bör »toppa« - inte går hur långt som helst. Den »toppningen«
äger också rum inom försäkringsväsendet, och jag tycker det är naturligt
att den kommer till synes även i skadeståndsrätten.
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Ifråga om principalansvaret kan jag förstå vissa farhågor beträffande
enkla förhållanden. Men jag tror, att de är ganska överdrivna. Inte bara
därför att hembiträden i allmänhet saknas, utan framför allt därför
att ansvarighetsförsäkringen utbreder sig med en sådan kraft. Det gäller
också inom lantbruket. Lantbrukaren har försäkring för vad som händer
vid användning av hans maskiner, traktorer och skördemaskiner m.m.
Och det kan inte vara någon större risk med at låta principalansvaret
även gälla mindre förhållanden, när det tacks av ansvarighetsförsäkring.
Därutöver har man enligt vad jag föreslagit jämkningsmöjligheten.

Beträffande omfattningen av en ny allmän skadeståndslag har fram-
förts invändningar i motsatta riktningar, om jag förstått rätt. Korrefe-
renten menar, att man bör ha en helt generell regel om skadestånds-
skyldighet på grund av culpa, otillbörligt uppträdande eller vad man
vill kalla det, medan professor Zitting menade, att man skulle begränsa
sig till skadeståndsskyldighet på grund av brott.

För egen del har jag inte varit beredd att förorda, att man skulle ha
en allmän skadeståndsregel på grund av culpa. Jag har trott, att det
var vissa risker förenade med att låta culpöst handlande generellt med-
föra ersättningsskyldighet för allmän förmögenhetsskada, när den inte
sker via skada på person eller på egendom. Det är dock ganska svåra
problem, som kan uppkomma. Man har ju inom immaterialrätten stora
områden där sådan skada ersattes, men det kan kanske vara vanskligt
att överblicka, om en allmän regel inte skulle gå alltför långt. Beträffande
begränsning till brottsligt förfarande är att märka, att man för närvarande
inte har någon sådan begränsning i de bestämmelser som finns i Dan-
mark; jag tror inte heller i Norge, medan man har det i Sveriges och
Finlands strafflagar.

Jeg har trott, att de regler, som finns här i Sverige och Finland, kan
förleda domstolerna till att anse att skadeståndsskyldighet inträder i
alltför vid omfattning på grund av brott. Man bör göra en värdering
och se, vilket intresse som de straffbelagda bestämmelserna egentligen
avser att skydda och vara litet försiktig med att låta skadeståndspåföljd
inträda. Jeg tillåter mig anse, att utkastet går en god medelväg mellan
de två ståndpunkter som har framförts. Det hindrar inte, att jag är med-
veten om att man får erkänna skadeståndsansvar på grund av otillbörligt
handlande även utanför den regel som skisserats i utkastet.

Professor Lejman gjorde den invändningen att utkastet byggde varken
på reparationssynpunkten eller på preventionssynpunkten. Jag tror, att
det skulle vara ett falskt teoretiserande att bygga på det ena eller det
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andra. Även om man skulle taga preventionssynpunkten till utgångspunkt
för det hela, kan det ändå inte falla någon in att i princip ge mer än
ersättning för den skada som lidits. Man bör bygga på den naturliga
utgångspunkten att det här gäller att ge folk skälig ersättning, när det
viktiga försäkringsväsendet ej inträder. Det är mycket naturligt att tänka
på reparationsintresset och det skadeståndssystem som tillgodoser repara-
tionssynpunkten i praktisk och lämplig utsträckning verkar samtidigt
preventivt. Man behöver inte göra sig så mycket bekymmer därutöver
för preventionssynpunkten.

Ordföranden förklarade förhandlingarna i detta ämne avslutade.

Sedan hæstaréttardomari Ami Tryggvason intagit ordförandeplatsen
meddelades resultaten av de samma dag förrättade valen av ledamöter
till lokalstyrelserna. Vidare framlades ett förslag från den finska lokal-
styrelsen om ändring av § 8 i stadgarna för de nordiska juristmötena
(se bil. IX). Förslaget bifölls med acklamation.

Ordföranden: Nu återstår endast att behandla frågan om nästa jurist-
möte. Jag ger ordet åt den danska lokalstyrelsens ordförande, höjeste-
retssagförer Bernt Hjejle.

Højesteretssagfører Bernt Hjejle:

Jeg vil gerne på samtlige gæsters vegne først og fremmest bringe vore
islandske venner enl varm og hjertelig tak for de dage, vi har været
deres gæster.

Disse dage har været rige på begivenheder og på oplevelser. Vi føler,
at vi her har vandret på klassisk grund. Vi føler, at de navne, som altid
for os har stået som udtryk for den store kulturepoke, hvis hjemsted var
Island, på ny er blevet levende for os og blevet levende i vort sind på en
måde, vi aldrig før har følt. Ingen, der har været ude at se ]}ingvellir,
har kunnet undgå at føle denne mærkelige betagende og ophøjede følelse,
som altid betager en, når man står på et sted, hvor fortiden taler til os
direkte og umiddelbart tværs igennem mange århundreder.

Jeg har mange gange i disse dage hørt venner sige til mig: Hvordan
kan det gå til, at et sådant lille folk som det islandske har kunnet skabe
det, som vi i disse dage har mødt her? Men hvorfor spørge således? -
Det var det samme folk, der i sin tid har skabt en af kulturens store
epoker, har skabt en kunst og litteratur, der i dag taler lige friskt til os,
som om den var skrevet i dag. Ingen, der har læst Egill Skallagrimssons


