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ERSTATNING FOR PERSONSKADE
Se bilag VIII

Referenten, højesteretssagfører G. L. Chris trup, Danmark.
Til de bemærkninger, der er udsendt før mødet, har jeg i realiteten intet at
tilføje. Da formålet med mødet er en meningsudveksling, er der ikke videre
grund til, at jeg gentager meget af det, der står i mit skriftlige indlæg. Det er
jo ganske klart, at følgerne af personskade dels kan bestå i en forbigående
eller stedsevarende begrænsning i evnen til livsudfoldelse eller i begrænsning
i evnen til erhvervelse af indtægter, og begge forhold kan naturligvis foreligge
samtidig. Med hensyn til erstatningerne for begrænsningen i den almindelige
evne til livsudfoldelse turde det være klart, at man ikke har noget objektivt
kriterium, på grundlag af hvilket disse erstatninger kan udmåles. Man kan
gennem domstolsafgørelserne få en art børsnoteringer, man kan rette sig efter
i påkommende tilfælde, men nærmere kan man ikke komme det. Det retlige
spørgsmål, der foreligger, for så vidt angår erstatning for dette forhold, er
væsentlig dette, om der er rimelig grund til at give erstatning for en hvilken
som helst forringelse i evnen til almindelig livsudfoldelse, eller om ikke det
bør kræves, at disse begrænsninger skal være af en vis alvorlig karakter. Jeg-
er tilbøjelig til at tro, at det sidste må være det rette.

Det er tvivlsomt, i hvert fald i Danmark, i hvilket omfang man i det hele
taget tilkender erstatninger for en sådan begrænsning i evnen til almindelig
livsudfoldelse. Størrelsen af tilkendte erstatninger synes ikke at indicere dette.
Det afgørende spørgsmål er imidlertid, hvordan man skal fastsætte erstat-
ningerne for forringelsen i erhvervsevnen. Der foreligger ikke vanskeligheder
af betydning, hvor det drejer sig om den forbigående forringelse af evnen til
at erhverve indtægter. Det drejer sig om korte spand af tid, i hvert fald relative
korte spand af tid, og man kan med ret stor sikkerhed beregne, hvordan ind-
tægterne ville have været, hvis den pågældende ikke var kommet til skade, og
man får jo da normalt så tilkendt det tab, der er lidt, beregnet på dette grund-
lag. Det aldeles afgørende er imidlertid, hvordan man skal fastsætte erstat-
ningerne for den varige forringelse af evnen til at erhverve indtægter, og dér
har det jo været sådan i Danmark - og i øvrigt også i andre lande - at man
har ansat disse erstatninger på basis af invaliditetsgrader, der var fastsat ud
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fra medicinske synspunkter. Der er aldrig nogen, der har kunnet påvise, at
denne invaliditetsskala var udarbejdet under hensyn - i hvert fald noget
videre hensyn - til, i hvilket omfang det må antages, at invaliditetsprocenten
svarede til den fremtidige nedgang i indtægterne. Uanset dette har man jo igen-
nem en meget lang årrække anset disse ansatte invaliditetsprocenter som
værende af aldeles afgørende betydning for størrelsen af de erstatninger, der
skulle tildeles. Man kan vist sige, at der faktisk ikke rigtig har været nogen,
som vidste noget om, hvilke økonomiske følger disse skader havde for de på-
gældende. Nu er domstolene jo i den situation, at selv om man ikke mener,
man kan løse en opgave, så skal den jo løses, når sagerne kommer for dom-
stolene, og man har så ansat visse erstatninger; hvordan man er kommet til
dem, er der vist ingen, der rigtig ved. I hvert fald turde det være åbenbart,
at i hvert fald ved de store og meget alvorlige invaliditeter har man stået
uforstående overfor de meget små erstatningsbeløb, der blev tilkendt. Sam-
tidig har personer, der arbejdede i praksis, i tilsvarende grad stillet sig ufor-
stående over for de betydelige erstatningsbeløb, der blev tilkendt i tilfælde,
hvor det måtte være aldeles klart, at skaden ikke fremover ville medføre nogen
art af indtægtstab for den pågældende.

Da dette emne blev mig overdraget, stod det mig straks klart, at det ville
være af betydning, hvis man kunne få foretaget en undersøgelse, der viste,
hvordan det virkelig forholdt sig - i hvilket omfang invaliditeter fremover
medførte et varigt tab af indtægter. Det var så heldigt, at det danske forsik-
ringsvæsen stillede midler til rådighed til en sådan undersøgelse, og det var
yderligere heldigt, at Direktoratet for Ulykkesforsikringen påtog sig at fore-
tage denne undersøgelse. Det var vigtigt af to grunde; for det første, fordi
Direktoratet for Ulykkesforsikringen havde det apparat, der næsten måtte
være nødvendigt for at foretage en sådan undersøgelse, og for det andet, fordi
en undersøgelse, foretaget af direktoratet, selvfølgelig ikke kan angribes udfra
synspunkter om, at undersøgelsen er foretaget med særligt henblik på at opnå
et ønsket resultat.

Denne undersøgelse foreligger, og jeg skal selvfølgelig ikke gennemgå den
i detaljer, men det er vist temmelig klart, at resultatet af undersøgelsen vil
virke forbavsende på de fleste. Der er i alt undersøgt 1017 tilfælde. Disse til-
fælde er fremkommet på den måde, at man har medtaget hver fjerde af i
året anmeldte invaliditetsskader, hvor der var ansat invaliditetsprocenter på
optil 25 %, og har medtaget alle invaliditetsskader på mellem 25 og 100 %,
og det resultat, der kommer frem, viser da, at af disse 1017 tilfælde er der 712
tilfælde, hvor invaliditeten ikke har medført noget tab af indtægter. Der er
kun 150 personer af de 1017, der i det hele taget har lidt tab af indtægter
fremover på grund af ulykkestilfældet, og så er der andre 155 tilfælde, hvor
indtægterne vel er gået ned, men hvor dette ikke skyldes ulykkestilfældet. Skal
man udtrykke det i mere almindelige procenter, viser det sig, at 85,3 % af
samtlige tilskadekomne overhovedet ikke erhvervsmæssigt har haft skadelige
følger af ulykkestilfældet. Og så ligger det yderligere sådan, at denne procent
for personer, der er under 20 år, andrager 92,5 %, for personer mellem 20
og 39 år 87 %, og for personer over denne alder andrager procenten 79,5.
Dette materiale synes med sikkerhed at vise, at domstolene i hundredevis af
tilfælde tilkender erstatning for varigt tab af erhverv i tilfælde, hvor et sådant
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tab overhovedet ikke eksisterer. Det er dog oplysninger, som burde spille
en vis rolle.

Ved en sådan bedømmelse af materialet vil jeg gerne som min personlige
opfattelse udtale, at det forekommer mig, at man ved de mindre invaliditeter
op til 25 % måske 30 meget sjældent behøver at tilkende erstatning for tab
af fremtidigt erhverv, men at man på den anden side fra domstolenes side har
behandlet de personer, der får meget alvorlige invaliditeter, temmelig barskt.
De er virkelig ramt af ulykkestilfældet, og vi, der i praksis har haft lejlighed
til at følge dem sidenhen, ved, at deres liv ofte er knust, og at der dér kunne
være stor anledning til at gøre mere, end man nu gør, for at mildne deres kår.
Det ligger jo ganske klart sådan, at den store og altovervejende skadesudgift
ligger på alle de mindre invaliditeter. Forholdet er jo stort set det, at af alle
invaliditeter ligger de 85 % under omkring 18-20 %, og går man op på de
helt store invaliditeter, er de talmæssigt af meget ringe betydning set i forhold
til hele billedet.

Jeg tror ikke, man kommer meget videre på dette område, med mindre man
vil sætte et stort arbejde ind for at få undersøgt det rent praktiske spørgsmål;
hvilke økonomiske virkninger har disse invaliditeter? Jeg tror, man kommer
til at forlade den medicinske invaliditetstabel. Jeg tror også, man må komme
ind på organer, der er i stand til at give en samlet bedømmelse, organer, be-
stående af læger og andre med indsigt på erhvervsområdet. Denne under-
søgelse, der er foretaget her af Direktoratet for Ulykkesforsikringen, omfatter
kun 1000 tilfælde - eller 1017 for at være nøjagtig. Jeg mener med sikkerhed,
at resultatet er en strømpil, men det er ligeså sikkert, at skal man støtte noget
sikkert på sådanne undersøgelser, må den være mere omfattende. Hvis dette
møde skulle komme til et resultat, der giver udtryk for den opfattelse, at
disse undersøgelser skønnes at være af værdi, vil det ikke forbavse mig, om
det danske forsikringsvæsen ville være villigt til at bekoste tilsvarende under-
søgelse for de næste fire år, og det ville heller ikke forbavse mig, om Direkto-
ratet for Ulykkesforsikringen i de kommende år ville yde den samme gode
bistand, som det har ydet ved denne undersøgelse. Dette spørgsmål, det rent
praktiske spørgsmål, forekommer mig at være det vigtigste. Man kan diskutere
jura til dagenes ende, men debatten på dette område er jo i virkeligheden uden
værdi, hvis man ikke ved, hvad de økonomiske konsekvenser er af de legems-
krænkelser, man kan give erstatning for.

Der er jo en række detailspørgsmål i øvrigt, som jeg har strejfet i mit indlæg.
Dem skal jeg ikke fremsætte bemærkninger om her; kun det almindelige
spørgsmål, om man skal udbetale disse erstatninger som kapitalerstatninger
eller renteerstatninger. Det er min opfattelse, at man, bortset fra ganske
atypiske tilfælde, bør udbetale dem som kapitalerstatninger. Det ønsker de
skadelidte, det ønsker skadevolderen, og jeg tror, det er det sundeste for dem,
der kommer til skade, at de får gjort hele sagen definitivt op og bliver endeligt
indstillet på de livsvilkår, der fremover er dem beskåret.

Korreferenten^ justitierådet Erland Conradi, Sverige.
Herr ordförande, mina damer och herrar. Också jag vill framföra ett hjärtligt
tack till referenten för hans intressanta undersökningar som säkert kommer
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att visa sig vara en god grundval för den vidare debatten. Men jag tror att
det är svårt att med blick på framtiden behandla invaliditetsbedömning och
ersättning för personskador överhuvudtaget utan en viss uppfattning om vad
gällande system innebär. Jag vill därför inleda med att försöka ge mina icke-
svenska åhörare en summarisk översikt av gällande svensk rätt på det område
referenten behandlar.

Skadestånd för förlust av arbetsförtjänst och arbetsförmåga vid kroppsskada
bestämmes i Sverige i princip så att ersättningen skall helt täcka förlusten.
Skadeståndet utgår i regel i form av livränta; undantag bildar invaliditets-
graderna under 10% där vi i allmänhet tillämpar kapitalersättning, ofta i
form av förhöjd ersättning för lyte och framtida men. Även för invaliditets-
graderna närmast över 10% kan man märka en viss tendens att bestämma
ersättningen i form av kapital och inte som livränta. Från praktiken känner
vi åtminstone ett fall, då kapitalvärdet av beräknad livränta överstiger
500.000 kronor.

Från skadeståndet skall avräknas ersättning som utgår från socialförsäkrin-
gen. Det kan bli ganska avsevärda belopp. Vi har numera en lag om allmän
försäkring med bestämmelser om sjukförsäkring och pension. Sjukpenning utgår
vid kroppsskada under akut sjukdomstid. I högsta sjukpenningsklassen är
ersättningen närmare 1000 kronor i månaden, skattefritt. Vid invaliditet av
minst 50 % utgår från den allmänna försäkringen förtidspension, som maximalt
kan uppgå till närmare 20.000 kronor om året. Förtidspensionen är index-
reglerad.

»Den lagpliktiga« yrkesskadeförsäkringen kompletterar den allmänna för-
säkringen. Från yrkesskadeförsäkringen utgår vid olycksfall i arbete livränta
också vid lägre invaliditetsgrader än 50%. Högsta beloppet är f. n. 11.000
kronor om året vid full invaliditet, men utredning pågår om höjning av
beloppen. Motsvarande förmåner erhåller värnpliktiga som skadas i militär-
tjänst.

Ansvarsförsäkringen har stor utbredning. Det är säkert ingen överdrift att
påstå, att det helt övervägande antalet skadeståndskrav riktas mot ansvars-
försäkringsbolag eller mot staten. Ansvarsförsäkringen täcker skadestånd å nor-
malt 200.000 kronor per person, utöver vad som utgår från socialförsäkringen.
Ansvarsförsäkringen kan således sägas ge ett ganska gott skydd. Trafikförsäk-
ringen ger ännu mera, en miljon kronor per person.

När invaliditetsgraden för det civilrättsliga skadeståndet skall bestämmas,
begagnar man som utgångspunkt den av läkarna angivna - ofta i tabell-
form standardiserade — nedsättningen av arbetsförmågan (den s. k. medicinska
invaliditeten). Men man försöker i det individuella fallet att komma fram till
en procentsats som ger ett mera nyanserat uttryck för nedsättningen av den
faktiska förvärvsförmågan; bl. a. tar man hänsyn till skadans betydelse i den
skadades yrke. Som exempel kan nämnas, att det erfarenhetsmässigt har visat
sig att förlust av ena ögat, som tabellmässigt sedan gammalt har ansetts med-
föra 20-25% invaliditet, oftast inte leder till så stor nedsättning av den faktiska
förvärvsförmågan, även om man beaktar förhållandena ända fram till normal
pensionering. En viss tendens har därför numera försports att under i övrigt
gynnsamma betingelser fastställa invaliditeten i dessa fall till ett lägre tal,
kanske bara 15%.
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I fråga om sakkunskap för invaliditetsbedömningen menar jag, att vi är
ganska väl tillgodosedda. Vi har en nyinrättad försäkringsdomstol, som prövar
frågor om invaliditet i socialförsäkringen. Dess avgöranden torde ofta komma
att bli av direkt betydelse i det enskilda fallet också för den civilrättsliga be-
dömningen. Trafik- och ansvarsförsäkringsbolagen har inrättat särskilda kon-
sultativa nämnder med framstående juridisk och försäkringsmässig expertis.
Dit hänskjuts obligatoriskt all utomprocessuell invaliditetsbedömning så snart
invaliditetsgraden uppgår till 10%. Nämnderna har också i betydande ut-
sträckning anlitats för responsaverksamhet åt domstolarna.

I samband med den pågående stora reformen på socialförsäkringens område
har i anslutning till de allmänna försäkringskassorna i länen inrättats s. k.
pensionsdelegationer, sammansatta av försäkringsmän och läkare. Dessa
pensionsdelegationer kommer att i framtiden bli centraler för invaliditets-
bedömningen, sannolikt också för yrkesskadeförsäkringen. De kommer säker-
ligen att spela en mycket viktig roll.

Beträffande ersättning för s. k. ideell skada - d. v. s. sveda och värk samt
lyte och framtida men - är att anmärka, att vi nu tycks ha nått fram till en
viss standardisering. I fråga om sveda och värk kan väl en ungefärlig riktpunkt
med nuvarande penningvärde antagas vara, att ersättningen bör motsvara
350 kronor i månaden vid sjukhusvård under de första 6 månaderna. Därefter
sjunker ersättningen något, men å andra sidan höjs den avsevärt vid mera
betydande sveda och värk. Under ambulatorisk vård med hel sjukskrivning i
hemmet kan ersättningen beräknas motsvara 250 kronor i månaden under 3
månader och därefter kanske drygt 100 kronor i månaden. Beloppen höjes vid
sängläge.

Som exempel på ersättning för lyte och men kan nämnas: Förlust av ett
öga med protes, för en 20-åring 7.000 kronor, en 50-åring 5.000 kronor, en
70-åring 3.500 kronor. Amputation av bästa överarm - d. v. s. i regel höger -
för en 20-åring 16.000 kronor, en 50-åring 10.000 kronor, en 70-åring 8.000
kronor. Maximal ersättning för ideell skada (således sveda och värk samt lyte
och men sammanlagt) torde i dagens penningvärde hålla sig omkring 35.000
kronor.

Om jag så skall övergå till synpunkter de lege ferenda, föranleder referentens
framställning till en början ett par reflexioner av mera grundläggande natur.
För det första: man kan knappast i normala tider tänka sig att i ett lands
rättsordning införa ersättningsregler, som ger de ersättningsberättigade vä-
sentligt sämre förmåner än tidigare. Vi känner i svensk rätt inte någon mot-
svarighet till det som i Danmark ibland kallas borgerlig jævnmål och som
tillsammans med andra begränsningsregler gör, att den högsta ersättning för
personskada som någonsin utgått i Danmark - efter vad jag trott mig ha funnit
— ligger omkring 100.000 danska kronor. Som jag redan nämnt har vi i svensk
skaderegleringspraxis haft något fall, där kapitalvärdet av ersättningen har
beräknats överstiga en halv miljon kronor; och trafikförsäkringsansvarigheten
är nu begränsad till en miljon kronor per person. Det är i Sverige inte praktisk
politik att diskutera borgerlig jævnmål och liknande begränsningar. Troligen
finns inte resonans för några som helst begränsningar. - Ersättning för sveda
och värk utgår i Sverige med relativt rundliga belopp, ofta betydligt över-
stigande de 2.500 kronor vartill ersättningen i praktiken tycks vara begränsad
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i Danmark. Inte heller på denna punkt är det möjligt att åstadkomma någon
större ändring.

För det andra tillämpar vi sedan gammalt livräntesystem. Erfarenheterna
hos oss pekar liksom i Danmark på att de skadade oftast hellre vill ha kapital
än ränta. Men i Sverige är vi, möjligen mera än som är fallet i Danmark,
pessimistiska i fråga om människors förmåga att sköta pengar. Hos ansvariga
instanser hos oss synes man nog ha den erfarenheten att skadelidande som fått
tillstånd att byta ut livränta mot kapital — det låter sig göra efter särskild
prövning under speciella omständigheter - alltför ofta förslösar kapitalet. Jag
tror inte att vi kommer att lämna livräntesystemet, även om man kan tänka
sig vissa modifikationer, särskilt vid lägre invaliditetsgrader, där utvecklingen
redan har börjat gå i den riktningen.

Stort intresse knyter sig till invaliditetsbedömningen. Som jag nämnt för-
söker man vid de allmänna domstolarna att tillämpa en nyanserad uppskatt-
ning, med den medicinska invaliditeten som hjälpmedel. Men traditionellt
har vår civilrättsliga invaliditetsbedömning nära samband med och anknyt-
ning till den socialförsäkringsrättsliga — där den tabellmässiga bedömningen
i varje fall i de lägre invaliditetsgraderna har haft stark förankring - och det
kan vi utan vidare springa ifrån. Å andra sidan har i den nya lagstiftningen om
allmän försäkring för invaliditeterna från 50% och uppåt invaliditetsbegrep-
pet utformats såsom en arbetsinvaliditet som har sin grund i medicinska fak-
torer. Det förutsätter alltså individuell bedömning.

Nu är en reform av »den lagpliktiga« yrkesskadeförsäkringen aktuell hos
oss liksom i de övriga nordiska länderna. Det har då framkastats, att man borde
övergå till ett delvis nytt system. Jag tror att utgångspunkten har varit att
man tycker sig i Sverige - liksom i Danmark - ha märkt, att invaliditeter på
upp till kanske 30—40% många gånger i realiteten inte medför något inkomst-
bortfall. Man diskuterar därför - som också referenten tydligen tänker sig -
att göra lytesersättningen till den primära ersättningen i yrkesskadeförsäkrin-
gen. Den skulle kompensera försvårad livsföring men också viss så att säga
normal ekonomisk förlust, t. ex. vad som hittills hos oss har ersatts med s. k.
besvärslivränta. Sist och inte minst skulle denna lytesersättning täcka den
förlorade ekonomiska förmånen av att kunna arbeta åt sig själv, på det egna
hemmet, i trädgården, i hushållet o. s. v. Lytesersättningen skulle därför be-
stämmas enbart efter kön och ålder och alltså inte differentieras efter inkomst.
Den skulle i regel utgå som kapitalersättning. Vid lägre invaliditetsgrader
bleve den ofta den enda ersättningen. Men vid verkligt bortfall av inkomst,
särskilt vid svårare invaliditet, skulle livränta utgå och då i princip samman-
föras med lytesersättningen till en gemensam livränta. Detta är ju ganska
genomgripande förändringar, inte minst om man sätter beloppet av lyteser-
sättningen i socialförsäkringen så högt, att hela förlusten avses bli täckt där-
med. I de flesta yrkesskadefall bleve det då inte utrymme för något civilrättsligt
skadestånd, bortsett från ersättning för sveda och värk. Och i vart fall kan man
inte gärna tänka sig att vid sidan av en stor såsom kapital utgående lytesersätt-
ning från socialförsäkringen bibehålla en livränta på skadeståndsrättslig grund.

Nu vet man ju inte om dessa tankar på socialförsäkringshåll har någon utsikt
att genomföras. De måste ju rimligen genomsnittligt sett komma att leda till
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väsentligt lägre ersättningar än nu och lär väl redan därför möta motstånd i
Sverige. Jag är för min del inte heller så säker på att det gällande systemet
realiter medför någon större överkompensation ens i de lägre invaliditets-
graderna. Att en kroppsarbetare efter fo tamputa tion i allmänhet får livränta
efter medicinsk invaliditetsgrad, 35% - som ger honom kanske 5.000 kronor
om året — även om han för tillfället inte lider någon inkomstminskning, kan
vara väl motiverat av de relativt osäkra anställningsförhållandena och de
ökade besvären. Ersättningsprincipen måste ju vara användbar inte bara vid
den fulla sysselsättning som vi har nu, då också invalider får arbete, utan också
i depressionstider. Detta är mycket viktigt, och det har påpekats också i den
av referenten framlagda undersökningen. Det kan visserligen sägas, att våra
möjligheter till ekonomisk samhällsplanering numera har blivit så stora att
vi kanske inte behöver riskera någon större arbetslöshet i framtiden. Men
detta är osäkert, och jag tror väl att både jurister och läkare är villiga att
hålla med mig om att det är bättre att ha en marginal till de skadades favör
än tvärtom.

Men under alla förhållanden måste de nya signalerna i socialförsäkringen
ge anledning till omprövning och utredningar också på skadeståndsrättens
område. Det borde enligt min mening vara uteslutet att genomföra en om-
läggning av socialförsäkringen i antydd riktning, innan den skadeståndsrätts-
liga aspekten har klarlagts.

Spörsmålet om principerna för ersättning av personskada har länge stått
på dagordningen för det samnordiska arbetet på skadeståndsrättens område,
och det bör nu tagas upp. På sätt och vis tjänar det ganska litet till att, år ut
och år in, hålla på att utforma ersättningsregler för bilskador, arbetsgivar-
ansvar o. s. v., när resultatet ändå inte alls blir någon rättslikhet, därför att
ersättningens storlek beror av helt olika ersättningsregler i de skilda länderna.
Bara ett sådant förhållande som att en svensk i Norge inte får ersättning för
sveda och värk uppfattas hos oss som något ganska anmärkningsvärt.

Jag skulle med glädje hälsa en samnordisk utredning om skadestånd i an-
ledning av personskada. Det låge i dagens situation nära till hands att en
sådan utredning i första hand finge ägna sig åt principerna för ersättning av
förlorad arbetsförtjänst och arbetsförmåga, inklusive invaliditetsbedömningen.
Hit hör omskolnings- eller rehabiliteringsverksamhetens inplacering i systemet;
det kommer att bli en mycket viktig fråga hos oss. Vidare frågorna om tids-
bestämda livräntor och överhuvudtaget möjligheterna att ompröva ersätt-
ningsbeslut.

Det vore nog möjligt att få till stånd vissa allmänt hållna bestämmelser om er-
sättning för förlust av arbetsförtjänst och arbetsförmåga i en lagtext, som skulle
kunna leda till större enhetlighet i Norden. Men i fortsättningen borde man
ägna sig också åt andra frågor t. ex. samordningen av socialförsäkringen, den
privata pensions- och olycksfallsförsäkringen samt ansvarsförsäkringen, vidare
ersättning för ideell skada och helst också ersättning för förlust av försörj are.
Och varför inte det gamla stridsäpplet mellan referenten och mig om reduce-
ring av medvållandets betydelse; alltså att låta nedsättning - eller som vi
säger jämkning - av ersättning för personskada på grund av egen skuld ske
blott om den egna skulden är grov.
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För säkrings domar en Tauno Palho, Finland.
Herr ordförande, mina damer och herrar. Referenten har anfört intressanta
resultat av i Danmark, Sverige och Norge utförda forskningar, av vilka fram-
går att den medicinska invaliditetsgraden i allmänhet är betydligt större än
den skadades verkliga oförmåga att utföra förvärvsarbete. I Finland har
beklagligtvis icke utförts någon motsvarande officiell undersökning, men min
uppfattning är, att en sådan undersökning hos oss skulle giva motsvarande
resultat. Likaså hade man kunnat observera att obetydliga - mindre än
30%'s invaliditeter - blott sällan förorsaka reell nedsättning av förvärvsför-
mågan. Vad beträffar den av referenten behandlade frågan om fastställandet
av ersättning för ideell skada, har i Finland försäkringsdirektören Hagan år
1957 skrivit härom. Hos oss kan man knappast tala om något system, då det
är fråga om ersättning för »sveda och värk«. Domstolen fastställer ersättnin-
gens storlek fall för fall, vid skadans natur och svårighetsgrad har det kanske
inte alltid fästs tillräcklig uppmärksamhet. Även för alldeles obetydliga, över-
gående skador har beviljats ersättning för sveda och värk. Ersättningsanspråket
kan vara alldeles oskäligt och frestelsen till att överdriva är uppenbar, man
har kunnat observera direkta missbruk. Ehuru någon beräkningsgrund för
ersättningens fastställande på grund av sakens natur icke kan förefinnas,
borde man för ernående av konsekvens och opartiskhet försöka följa vissa
huvudprinciper. Jag förenar mig helt om de synpunkter referenten framfört.
Genom att tillämpa dem skulle man säkert uppnå en större opartiskhet.

Professor, dr. jur. Knut S. Selmer, Norge.
For en norsk jurist er det ikke overraskende når man konstaterer at den medi-
sinske invaliditetsgrad gir et dårlig mål for det faktiske tap av ervervsevne.
Norske domstoler har alltid innsett at den medisinske invaliditet er et util-
fredsstillende grunnlag for erstatningsutmåling, og har forsøkt å företa en
totalvurdering av den tilskadekomnes fremtidige inntektsmuligheter. Man har
lagt vekt på hans yrke, den skade han har lidt og de muligheter for å oppnå
annet lønnet arbeid som kan tenkes å foreligge. Domstolene har også forsøkt
å gi full erstatning. Det inngår i deres ideologi at man efter å ha tatt hensyn
til alle sakens omstendigheter skal utmåle et beløp som gir full erstatning for
det økonomiske tap. Jeg tror personlig at dommerne selv mener at de gir full
erstatning. Våre høyeste invaliditetserstatninger ligger omkring % million
kroner. På den annen side er det efter norsk rett bare en sterkt begrenset ad-
gang til å tilkjenne erstatning for ikke-økonomisk tap: Her kreves försett eller
grov uaktsomhet, og adgangen brukes i meget liten utstrekning.

Det forekommer selvfølgelig at domstolene skyter bom i sin vurdering av
det fremtidige tap. I ett tilfelle fikk en arkitekt en meget betydelig erstatning,
fordi han under saken kunne bevise at han var slått ut av sitt yrke. Kort tid
efter fikk han en vel avlønnet stilling som arkitekt i en statsbedrift. Vi har
også en dom om en kommandørkaptein i Marinen som hadde mistet et øye,
og hvis avansementsmuligheter under saken var opplyst å være lik null. Han
ble sidenhen kontreadmiral.

Det er imidlertid bare en liten del av personskadeproblemet som forelegges
domstolene. Som jeg senere skal komme tilbake til, blir en vesentlig del av
alle personskader i Norge erstattet under vår lovgivning om yrkesskadetrygd,
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som tilsvarer den lovpliktige ulykkesforsikring. Yrkesskadetrygden var frem
til 1935 basert på en rent medisinsk invaliditetsbedømmelse. I 1935 ble det
åpnet adgang til også å ta hensyn til skadelidtes yrkesmessige muligheter, og
ved utarbeidelsen av den nye lov om yrkesskadetrygd av 12.12.1958 gikk man
helt over til en yrkesmessig invaliditetsbedommelse. Det heter i lovens § 12:
»Ved bedømmelsen av tapet av ervervsevnen tas omsyn til skadedes mulig-
heter for ervervsmessig inntekt før og etter skaden, herunder også til lønn som
den skadede har krav på under sykdom på grunn av arbeidsforhold. Det kan
også tas særskilt omsyn til skadens medisinske art og størrelse.« Man ser altså
at den medisinske bedømmelse bare kommer inn som et subsidiært moment;
hovedvekten ligger på en vurdering av skadelidtes yrkesmessige muligheter.

Referenten var inne på vanskelighetene ved å bedømme yrkesmessig inva-
liditet, og slo til lyd for at denne bedømmelse bør være henlagt til særskilte
organer. Jeg vil gjerne føre denne tanken litt videre. Et organ som skal be-
dømme yrkesmessig invaliditet, må først og fremst ha tid på seg. Det bør ha
mulighet for å tilkjenne midlertidige erstatninger for tapt løpende inntekt så
lenge den skadedes tilstand ikke har stabilisert seg. Dette kan ta både 4 og
5 år, og det er opplyst at Rikstrygdeverket (som tilsvarer Direktoratet for
ulykkesforsikringen) i enkelte tilfelle har lätt det gå opp til 10 år før den ende-
lige invaliditetsgrad er blitt fastsatt. Organet må videre kunne konsultere
medisinsk sakkyndige, og det må ha kjennskap til arbeidsmarkedets struktur.
Særlig viktig er det at organet samarbeider med de institusjoner som driver
omskolering, tilpasning og omplasering av yrkesvalghemmede (attføring).

På denne bakgrunn synes de almindelige domstoler av flere grunner å være
lite egnet til å bedømme yrkesmessig invaliditet. En domstol har liten mulighet
for å følge et individuelt tilfelle gjennom lengere tid, og treffe foreløbige av-
gjørelser. Regiene om saksbehandling og bevis vanskeliggjør et elastisk sam-
arbeid med institusjoner av den type som jeg har nevnt. Hvis man derfor ser
på personskadene som et rent sosialt og humanitært problem av meget store
dimensjoner, og samtidig legger hovedvekten på skadelidtes forhold, synes
meget å tale for at sentrale funksjoner i forbindelse med erstatningsutmålingen
blir lagt til et forvaltningsorgan eller en spesialdomstol.

Den klassiske erstatningsrett lider av en viss slagside. Den er først og fremst
utformet med sikte på å løse skadevolderens problem, men den synes lite egnet
til å håndtere den skadelidtes problemer på et realistisk grunnlag. Men hvis
man overhodet fortsatt skal pålegge personlig erstatningsansvar for person-
skader, synes det uomgjengelig nødvendig at en domstol av tradisjonell
karakter tar stilling til om det foreligger ansvarsgrunnlag, samt fastsetter
ansvarets maksimale utstrekning. Å henlegge disse avgjørelser til et forvalt-
ningsorgan, ville i betenkelig grad bryte med tilvante begreper om retts-
sikkerhet. Hovedproblemet er derfor hvordan en slik tradisjonell domstols-
prøvelse, som er nødvendig i forholdet til skadevolderen, skal kunne kombi-
neres med en realistisk vurdering av skadelidtes tap og en hensiktsmessig for-
valtning av den erstatning som han blir tilkjent.

Det ville også være av betydelig interesse å få en efterundersøkelse av for-
holdet mellom den beregnede yrkesmessige invaliditet som man bygget på da
erstatningen eller livrenten ble fastsatt, og den faktiske forringelse av inntektene
som viser seg senere i livet. Man skulle tro at de norske domstolers avgjørelser
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på dette område måtte være et lokkende felt for rettssosiologisk forskning.
Sannsynligvis ville tendensen i et slikt materiale gå samme vei som i de under-
søkelser som referenten har fremlagt. Man ville finne at det organ som i sin
tid fastsatte den yrkesmessige invaliditet, så noe for pessimistisk på skadelidtes
muligheter. Typiske utslag av denne tendens er de to tilfelle som jeg har nevnt
foran. At man regelmessig har en tendens til å undervurdere skadelidtes er-
vervsevne, synes også å være den almindelige oppfatning på juridisk hold i
Riks try gdeverket.

På grunn av den store rolle som yrkesskadetrygden spiller for løsningen av
personskadeproblemet i Norge, tror jeg det er riktig å gi en kort fremstilling
av de prinsipper den bygger på. En vesentlig del av personskadene er faktisk
løftet ut av erstatningsretten. Yrkesskadetrygden omfatter alle som arbeider
i annens tjeneste, manntallsførte fiskere, studenter og elever, militære personer,
personer som deltar i brannslukning eller annet redningsarbeid, selvstendig
næringsdrivende som tegner frivillig yrkesskadetrygd og enda noen flere
grupper. Enhver ulykke som rammer en trygdet person i hans arbeidstid, og
som medfører invaliditet, gir rett til ydelser fra trygden. Skade som oppstår
på vei til og fra arbeidet regnes bare som yrkesskade når bedriften besørger
transporten eller veien til arbeidsstedet er særlig risikabel. For alle skader som
gir rett til trygd, er det personlige erstatningsansvar i realiteten opphevet.
Efter lovens § 42 nr. 1 kan ansvar ikke gjøres gjeldende mot »abeidsgiveren,
hans fullmektig, arbeidsoppsynsmann, mester eller lignende, reder, fører eller
annen befalhavende ombord . . . med mindre det god tg j øres ved straffedom
at vedkommende har voldt skaden ved försett eller grov uaktsomhet.« Det har
ennu ikke forekommet tilfelle hvor det siste vilkår har vært oppfylt. Efter
§ 42 nr. 2 er arbeidsgivere og andre overordnede også fritatt for husbond-
ansvar for de feil deres undergivne måtte begå. Eiendommelig nok er det
personlige erstatningsansvar bare beholdt for den skadelidtes arbeidskamera-
ter, men dette ansvar utnyttes aldri i praksis.

Da en meget vesentlig del av alle personskader oppstår i arbeidslivet, er
derfor området for den klassiske erstatningsrett blitt radikalt innskrenket.
Hoved tyngden av de saker som domstolene ennu behandler, utgjøres av
trafikkskadene. Under disse omstendigheter vil de erstatningsrettslige løsninger
få en begrenset betydning, og det vil være naturlig at man ved en eventuell
revisjon av erstatningsretten skjeler hen til yrkesskadetrygden og tar hensyn
til de løsninger som man der er kommet frem til. I hvertfall synes det riktig
at en skadelidt som ikke selv har medvirket til sin skade, ikke blir tilkjent en
lavere erstatning ved domstolene enn hva han ville ha fått dersom ulykken
var skjedd i hans arbeid. Hvis man kapitaliserer de renter som yrkesskade-
trygden gir, og sammenligner dem med de kapitalerstatninger som domstolene
har tilkjent for tilsvarende skader, viser det seg at erstatningene fra yrkes-
skadetrygden ligger meget høyt.

Invaliderenter fra yrkesskadetrygden utbetales gjennom de kommunale
trygdekasser, og i denne forbindelse er det naturlig å si et par ord om dem.
Trygdekassen har en sentral stilling i det lokale arbeidsmarked. Den får
melding fra alle arbeidsgivere om hvem som ansettes og hva de tjener. Trygde-
kassen vil derfor øyeblikkelig bli oppmerksom på forholdet dersom en invalid
som oppebærer yrkesskadetrygd får lønnet arbeid. Man skulle jo da tro at
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trygdekassene ville benytte sin viten til øyeblikkelig å gjøre anskrik overfor
Riks try gdeverket og t a initiativ til en reduksjon eller inndragning av trygden.
Dette gjøres imidlertid ikke. Man ser liberalt på eventuelle forbedringer av de
invalides arbeidsinntekter. Dette skyldes dels at det ville være ugjørlig til
stadighet å revaluere ydeisene til de mange trygdede som oppnår ekstra-
inntekter, og dels skyldes det at man på ledende hold i Rikstrygdeverket er
av den oppfatning at en viss overkompensasjon i streng økonomisk forstand
ikke er urimelig. Tvert imot finner man det rimelig og naturlig at den invalide
- når han anspenner sine krefter og oppnår en høyere inntekt enn man egentlig
hadde ventet av ham - får beholde sin trygd som kompensasjon for den inn-
skrenkning i adgangen til almindelig livsutfoldelse som ulykken har påført ham.

På denne maten vil yrkesskadetrygden faktisk i mange tilfelle også omfatte
et moment av erstatning for ikke-økonomisk skade. Og det er muligens bare
et tidsspørsmål når det vil bli formell adgang til å tilkjenne særskilte beløp
av denne art ved de større invaliditeter. De tanker som referenten ga uttrykk
for når det g j elder erstatningsretten, har derfor allerede vunnet fotfeste i den
offentlige sosialforsikring i Norge.

Til slutt noen ord om jevnmålsbetraktningen og dens stilling i Norge. Av
flere grunner har spørsmålet relativt liten betydning. For det første er, som
tidligere nevnt, virkeområdet for den almindelige erstatningsrett blitt sterkt
innskrenket. Og der hvor erstatningsretten virker, vil ofte andre begrens-
ningsmekanismer sette inn. Således er den lovpliktige (og vanlige) forsikrings-
sum i motorvognforsikringen kr. 200.000,- for hver skadet person. En 100%
invalid som får 200.000,- kroner vil sikkert hevde at hans erstatning er blitt
sterkt begrenset ut fra ett eller annet jevnmålssynspunkt. Selv om ikke en
slik beløpsbegrensning blir aktuell, vil det nok allikevel gjøre seg gjeidende
en viss tendens i retning av en standardisering. Hvis således den skadede er
et ungt menneske og man ennu ikke vet hvilke inntekter han ville ha oppnådd,
blir man faktisk henvist til å operere med et visst normalnivå for mennesker
av hans stand og med en slik utdannelse som han kunne regne med. Videre
vil krav av den størrelsesorden som det her er tale om, ikke ha noen realitet
med mindre det enten foreligger tilstrekkelig ansvarsforsikring eller et ansvarlig
rettssubjekt som er ubegrenset søkegodt. Svært mange av kravene vil derfor
falle bort før de blir reist. Men det gjenstår selvfølgelig en del tilfelle, hvor
staten eller en formuende bedrift er ansvarlig, eller hvor det foreligger ansvars-
forsikring av tilstrekkelig størrelse, og hvor skadelidte kan hevde at han ville
oppnå inntekter som ligger betydelig over hva jevn faglært arbeidskraft kan
oppnå. I slike situasjoner kan spørsmålet om en jevnmålsbegrensning melde seg.

Som min personlige vurdering vil jeg si, at det vel kan være rimelig i ekstreme
situasjoner å begrense erstatningen under uttrykkelig henvisning til en jevn-
målsbetraktning. Dette kan være rimelig hvis f. eks. skadelid tes økonomiske
forhold er vesentlig bedre enn skadevolderens, til tross for skaden, eller hvis
skadelidtes forhold overhodet er meget gode. Men jeg deler innledernes opp-
fatning, at jevnmålsbetraktningen ikke bør gå inn som et ledd i den juridiske
ideologi. Ett er hvilke konkrete resultater domstolene kan komme frem til
under inntrykk av rimeligheten i den enkelte sak. Noe helt annet er hvilke
konsekvenser det ville få for hele vår erstatningsrett, hvis en form for jevn-
målsbetraktning ble et ledd i ideologien.
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Professor, dr.jur. A. Vinding Kruse, Danmark.
Indlederen, højesteretssagfører Christrup begyndte med at sige, at resulta-
terne af den undersøgelse, som er gennemgået i hans afhandling, antagelig
ville virke overraskende på mange jurister i Danmark. Jeg synes, det er en
overordentlig beskeden måde at udtrykke det på. De virker nærmest som en
sensation. Det er jo således, at dansk rets erstatningsniveau rent faktisk er et
af de laveste i verden, én af Danmarks mange mærkelige verdensrekorder.
Det ligger et sted mellem det halve og en femtedel, ja op til en tiendedel af
det erstatningsniveau, vi kan møde i udlandet, i hvert tilfælde i ekstreme sager
i England og Amerika, og det ligger under halvdelen af det norske, og måske
en fjerdedel af det svenske. Denne foreteelse har givet anledning til megen
diskussion i dansk retslitteratur, og til opstilling af to teser, nemlig for det
første, at dansk ret ikke yder fuld erstatning ved personskade, og for det andet,
at der gælder det såkaldte borgerlige jævnmål som maksimum for erstatningen.

Spørgsmålet er imidlertid, om disse teser virkelig er udtryk for de danske
domstoles opfattelse. Dette spørgsmål indeholder rige diskussionsmuligheder,
simpelthen fordi spørgsmålet om fremtidige tab i anledning af invaliditet inde-
holder så mange usikkerhedsmomenter. Personlig foretrækker jeg at tage
dommene efter deres ordlyd, og mig bekendt findes der ingen dansk dom,
der med rene ord udtrykker, at man kun vil yde en nedsat erstatning i disse
tilfælde. Men det ændrer naturligvis ikke det faktum, at vort erstatnings-
niveau er lavere end andre landes. Og det, man herefter kan diskutere, er,
om vi bør opretholde vort lave erstatningsniveau. Højesteretssagfører Chri-
strups materiale synes at indeholde en stærk støtte herfor, når det gælder de
lavere invaliditetsgrader. Det er muligt, at vi rent økonomisk her endda
giver for meget. Alligevel ville det dog være forkert at sætte det yderligere
ned, idet de nuværende erstatninger samtidig kan virke som en kompensation
for den ideelle skade. Drejer det sig derimod om de større invaliditeter, over
40%, turde der være god grund til at sætte dem op. Til forsvar for vort lave
erstatningsniveau ved personskade har man anført forskellige argumenter,
som der kunne være grund til at se lidt nærmere på.

Man har for det første sagt, at fuld erstatning for personskade ofte ville
medføre en urimelig erstatningsbyrde for skadevolderne. Det er muligt, men
det er i hvert fald ikke en betragtning, som så alene bør få konsekvenser for
personskade, men den måtte medføre en almindelig lempelsesregel for hele
erstatningsretten. I øvrigt må det fremhæves, at en lempelsesadgang bør være
mest begrænset netop ved personskade.

Til begrundelse for vort lave erstatningsniveau ved personskader - navnlig
tesen om det borgerlige jævnmål - har man også anført, at det ville være
udemokratisk at give en skadelidt med højere indtægt mere i erstatning end
den, der kun har en lille indtægt. Dette kan man naturligvis mene, men man
må samtidig gøre sig klart, at synspunktet må medføre en radikal ændring i
hele erstatningsretten. Og jeg kan ikke se nogen grund til, hvorfor synspunktet
specielt skal lanceres inden for personskadeerstatningen.

Endelig har man henvist til tilvænningssynspunktet og sagt, at hvis man
giver store erstatninger, er det vanskeligt at få de tilskadekomne til at tilvænne
sig invaliditeten. Det er der selvfølgelig noget om, men man kan blot ikke
anvende det som argument for et nedsat erstatningsansvar. Det er ganske
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simpelt et spørgsmål om tabsvurderingen. Problemet er: hvor stor er til-
vænningsmuligheden. Og når dette spørgsmål er løst, følger erstatnings-
udmålingen som en simpel konsekvens. Og det er vel navnlig for dette spørgs-
måls vedkommende, at indlederens undersøgelse kan få betydning.

Endelig har man henvist til, at tilhængerne af fuld erstatning for person-
skade bør have bevisbyrden for, at der skal gives fuld erstatning. Dette synes
mig at være at stille tingene på hovedet. Sålænge vor øvrige erstatningsret i
princippet går ud fra det synspunkt, at der skal gives fuld erstatning, fore-
kommer det mig, at bevisbyrden må være hos dem, der er tilhængere af det
borgerlige jævnmål. Hertil kommer, at når man anvender den individuelle
tabserstatning som målestok, så kan man henvise til, at der dog her foreligger
et nogenlunde objektivt grundlag for erstatningsberegningen, medens vi er
ude i de rene vilkårligheder og gætterier, når det skal afgøres, hvor nedsættel-
sesgrænsen eller det borgerlige jævnmål skal sættes.

I Danmark ydes invaliditetserstatningen som bekendt i form af kapital-
erstatninger, medens man i fremmed ret ofte giver den som en renteerstatning.
Systemerne har hver for sig deres fordele og ulemper, men alt taget i betragt-
ning forekommer det mig, at kapitalerstatningssystemet er det bedste. Både
for skadevolder og skadelidte betyder det, at sagen, hvis der ikke senere ind-
træffer uforudsete komplikationer, er afgjort én gang for alle. Dette mod-
virker de traumatiske neuroser, det giver skadelidte mulighed for hurtig at
komme i gang med en anden virksomhed, hvilket letter hans tilvænning, og
det forhindrer, at det offentlige skal påtage sig rollen som barnepige for de
skadelidte. Og det fremgår med al tydelighed af oplysninger, der foreligger fra
vort Ulykkesforsikringsdirektorat, at det også er den erstatningsform, som de
skadelidte i de allerfleste tilfælde foretrækker. Indlederens materiale vil utvivl-
somt få stor betydning for fremtidige erstatningsudmålinger, og jeg kan slutte
med at udtale et ønske om, at de undersøgelser der herom er indledt må blive
fulgt op med endnu mere indgående undersøgelser.

Professor, jur. dr. Fritjof Lejman, Sverige.
Herr ordförande, mina damer och herrar. Jag kan fatta mig rätt kort, därför
att det här ämnet har ju redan blivit utförligt behandlat i den skrift vi har
fått, och även i den föregående diskussionen här. Vi har där fått del av de
faktiska förhållandena i de olika länderna. Jag har bara bett om ordet för att
göra en allmän reflexion närmast i anledning av den ärade referentens skrift.
Jag måste bekänna, att jag kanske har känt en viss ängslan, när jag har läst
den. Det är inte utan, att jag tycker mig se en röd tråd, att skadeståndet i de
här fallen skall nedsättas utöver vad som hittills har varit vanligt. Jag tror,
att den uppfattningen är rätt så verklighetsfrämmande. Utvecklingen går ju
i stället mot att man tillägger ett större belopp till dem, som har lidit här
avsedd skada. Och dessutom — när man skall bestämma den faktiska skadan —
blir det alltid en del bevissvårigheter. Det kan vara svårt för den skadelidande
att framlägga allt material, och det gör, att det är nog ganska förnuftigt att
ha en presumtion för att en skada i varje fall skall ersättas efter en medicinsk
invaliditetsgrad. Det ligger inget oriktigt i - tycker jag - om ersättningen blir
något större än ersättningen för den faktiska skadan. Det har nu tidigare
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talare framhållit. Och överhuvud taget får man väl säga, att det ofta visar
sig i framtiden, att kroppsliga skador vid bilolyckor och annat, genom alla
möjliga senare tillstötande omständigheter, blir värre, än man i början tror.

Det är några andra reflexionerjag har gjort i anledning av den skrift vi har
fått. Det är angående den s. k. lytesersättningen. Den vill man standardisera.
Det talas om, att det endast skall vara ålder och kön, som skall vara avgörande,
men däremot inte »ødelæggelse af stilling«, eller vad det nu kan vara. Jag
vet inte riktigt hur detta förhåller sig till praktikens krav. Jag undrar om det
inte är värre för vissa människor att bli skadade än för andra. Det har ju
någon skrift dragits fram skillnaden mellan en grovarbetare och en bank-
direktör - den senare ligger och oroar sig för sina affärer. Det finns nog även
andra personer, som kan oroa sig för sitt yrke och där känns kanske skadan
svårare. Det är alltså ersättning för ideell skada, som jag nu talar om.

Jag vill till slut bara instämma i den framlagda uppfattningen, att det bör
vara ett lagsamarbete, kanske inte bara ett lagsamarbete utan också ett sam-
arbete på andra områden, försäkringsväsendets eller vad det nu kan vara,
mellan de nordiska länderna för att lösa de här frågorna. Det blir väl alltmer
nödvändigt i framtiden, när kommunikationerna ökar mellan de nordiska
länderna - vi i Sverige får högertrafik o. s. v. - att man inte utdömer alltför
olika ersättningar i de skilda länderna. Till slut har man då att ta hänsyn till
den moderna utvecklingen, och särskilt socialförsäkringen - och för att beröra
mitt eget älsklingsämne - att vi så småningom får någon slags allmän olycks-
fallsförsäkring. Och då är ju förutsättningen för de här frågornas avgörande
kanske helt andra än de är nu. Vi är på väg dit, men vi har ännu inte kommit
dit; utvecklingen går med raska steg därhän.

Preceptorn Ulf Persson, Sverige.
Som bekant råkade Alice i sitt besök i Underlandet ut för oförrätter från den röda
drottningens sida. Vid något tillfälle försökte drottningen överskyla detta med
att ge Alice ett mindre vederlag, som int föll Alice på läppen. Författaren
låter då Alice säga — eller borde i vart fall låtit Alice säga: »Give me all, or
give me not, I detest your little pot«. Att jag hänvisar till detta beror på att
det måste bli utgångspunkten för det jag skal säga på några korta minuter.
I skadeståndsrätten brukar man tala om prevention och reparation, som
bekant. I vad mån preventionssynspunkten har väsentlig betydelse, när det
gäller att bedöma hur stor skada en kanske livsskadad person skall kompenseras
för undandrager sig strängt vetenskapligt bedömande. Jag tror dock inte att
preventionen här har alltför stor betydelse. Reparationssynspunkten återstår.
Den innebär, att man skall ha ersättning för skadan. Tre möjligheter finns. Man
kan vara snäv vid ersättningsbedömningen, man kan vara liberal eller man
kan ha någon sorts normalmått. Av den skrift, som referenten författat, framgår
(s. 17), att undersökningen på det hela taget visar, att den största delen av de
tillskadakomna - inom en viss angiven grupp - har en normal arbetsintäkt (i
fortsättningen). Det betyder efter vad jag kan förstå, statistiskt, att det finns
en del, som har mer än normal arbetsintäkt, och en del som har mindre. Vissa
har alltså inte fått full kompensation. Valet mellan full kompensation, i
»normal« mening, låg kompensation eller mycket liberal kompensation bör
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inte enbart vara betingat av rättstekniska överväganden. Av den anledningen
måste jag — med all respekt jag i övrigt hyser för de synpunkter som fram-
förts - ansluta mig till den inställning, som justitierådet Conradi synts mig ha
gett uttryck för: man bör ha en liberal attityd till frågan.

Det finns i debatten något som saknas. Vad kostar det att ha en liberal
bedömning, vad kostar det att ha en snäv bedömning, vad kostar det med ett
normalmått? Nu är det väl så, att - som professor Lej man redan har fram-
hållit - tendensen är den, att det inte blir enskilda, som får betala; det blir
antingen det offentliga eller ett försäkringsbolag. Har det offentliga eller
försäkringsbolaget råd att vare frikostiga? Frågan besvarar sig i viss mån
själv. Det är en ganska liten post i det hela. Om man utginge från denna
enkla men kanske likväl rimliga idé, så skulle man måhända också slippa att
göra pinsamma spekulationer över, om det är ett mindre lidande för en 17-
åring, psykiskt sett, att bli av med en arm än det är för en 50-åring. Motsatsen
kan ju mycket väl vara sannare. Vi har fått höra, att det härvidlag före-
kommer olika taxor med hänsyn till åldern. En synpunkt som lätt kan bli
frånstötande. Vidare: det är lätt att säga, att folk i allmänhet, inom en viss
grupp av fall (kanske den största gruppen), på det hela taget klarar sig ganske
bra genom å ena sidan den ersättning de får och å andra siden omskolning etc.
Men vi vet ju inte vad de eventuellt kan ha förlorat genom att behöva om-
skolas. Det ofta accelerande psykiska lidande, som består i att man inte får
fullfölja en viss levnadsbana kan ju vara lika relevant som det lidande, vilket
uttrycker sig i kroppsliga smärtor. Och låt mig då återvända till utgångs-
punkten: »Give me all, or give me not, I detest your little pot« - d. v. s.:
får jag för litet så kanske jag hellre valt att inte ta emot någonting alls. Får jag
för litet kan jag lockas in på en bana, som jag sedan i realiteten kanske inte
passar för; läkare vet att frågan inte är opraktisk.

Allt det här förefaller för de flesta naivt, för andra sentimentalt, för ytter-
ligare en grupp utopiskt, för några kanske trots allt praktiskt. Praktiskt också
i den meningen att vi åtmistone skall ta reda på vad det kostar. Och om det
inte kostar så mycket, då kan vi måhända ta risken att inte bara betala er-
sättning, utan också ge en liten present. Risken är obetydlig.

Advokaten Arvid Rudling, Sverige.
Det är ytterligare en fråga, som kanske borde vara med i diskussionen här.
Det sades - av en talare - att fastställandet av invaliditeten stundom hade
tagit 10 år. Under de 10 åren fick den skadade alltså ersättning för förlorad
arbetsinkomst efter den jämförelseinkomst, som gällde för varje löpande år
vilken inkomst stiger nominellt med inflationen. Sedan invaliditeten fast-
ställts står valet av ersättningsform mellan fortsatt gottgörelse för förlorad
inkomst eller livränta. Valet beror av yrkandet, och yrkandet ställs av den
skadades ombud och han får då fråga sig: »Tillvaratager jag den skadades
intresse om jag yrkar en livänta, som på kort tid genom penningvärdets fall
förlorar hälften eller trefjärdedelar av sitt värde?« Och mitt svar är, att han
inte gör det.

Bevakningen av ersättningsanspråket sker då genom att ombudet gör upp
med försäkringsbolaget eller stämmer försäkringsbolaget med en tidsintervall
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av ett par år eller dylikt. Vi har praktiskt taget i Sverige övergivit pappers-
mynten såsom gällande mynt vid betalning av fordringar. Vi har löner,
pensioner, socialförsäkring, större affärskontrakt, entreprenader till staten,
elektrisk ström - allt sådant är satt på index. Men den här lilla ön av privat-
försäkring såsom ansvarsförsäkringshistorien är, som vi just diskuterar, den
är fortfarande inte indexreglerad, den kommer att bli det, men den är det
ännu inte. Och då har man, som sagt var, inget annat val, än att år efter år
kräva ersättning för förlorad inkomst.

(Jfr. Högsta domstolens beslut 855 24/9 63).

Hovrättsrådet Per Ryding, Sverige.
Herr ordförande, mina damer och herrar. Jag skulle bara ge en liten del-
förklaring till den skillnad, som referenten har funnit vara så betydande,
mellan den medicinska invaliditeten och den ekonomiska, sådan den sist-
nämnda har framträtt i fortsättningen. I de svenska vanföras organisation
har man som motto: »Den mindre kraften rätt använd är lika med den större
kraften.« Och det är väl så att kanske de flesta människor har en överkapacitet
till ekonomiskt inkomstförvärv, som de icke utnyttjar. De skulle kunna över-
tidsarbeta mer, de skulle kunna utbilda sig till något annat, som kan ge en
högre inkomst. Nu är det nog många gånger så, att den, som drabbas av en
skada, som invalidiserar honom, på grund utav detta försöker att ta ut sin
förmåga att förvärva inkomst i högre grad än flertalet människor gör, och
därigenom kanske lyckas pressa sig till att bevara sin inkomst eller i varje fall
till att inte falla ned så långt, som han skulle ha gjort, om han endast visat
samma energi som tidigare. Man kan ju jämföra med mindrevärdeskomplexen
och den iakttagelsen, att komplexen ger en benägenhet att överkompensera
genom en extra stark insats. Men skulle det nu vara på detta sättet, så ger
det ju i viss mån skäl för att man inte skall sätta ner ersättningen med hänsyn
till att invaliden kan bevara sin inkomst, eller i varje fall skäl att icke »snåla«
i förhållande till den medicinska invaliditeten. För det här betyder ju för det
första, att en invalid genom invaliditeten har blivit berövad den möjlighet att
skaffa sig en högre inkomst, som han dessförinnan har haft och som man väl
får räkna med att åtminstone en del människor av någon annan anledning
plötsligt börjar utnyttja. För det andra blir det ju så, att han för att kunna
bevara sin förutvarande inkomst måste ta ut sina krafter fysiskt och psykiskt
på ett helt annat sätt än genomsnittsmänniskan, med en påfrestning, som kan
vara tung att bära och värd att i någon mån kompensera. Och för det tredje
kan det väl ofta bli så, genom att han på det här viset tar ut sig själv i särskilt
hög grad, att han därigenom också försliter sig så, att hans förmåga att arbeta
tar slut förr än den gör för den icke invalidiserade; han kanske kan bevara
sin inkomstnivå oförändrad genom fyra år, åtta år, tio år eller mera, men
förmågan tar i varje fall slut betydligt förr än den eljest skulle ha gjort.
Det sagda kan naturligtvis inte ge någon helt ändrad bild av läget, men jag
undrar, om det inte i någon mån förklarar gapet här i siffrorna och kan vara
värt att något beakta, när man skall dra konsekvenserna.
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Försäkringsjuristen Ingemar Wahlquist, Sverige.
Herr ordförande, mina damer och herrar. Det är mig angeläget att inlednings-
vis understryka, att jag inte har fullmakt att göra några uttalanden för mina
kollegor inom försäkringsbranschen eller för försäkringsbolagen. Det är sålunda
rent personliga reflektioner, som jag nu ger uttryck åt.

Sedan jag studerat Stig Jörgensens utomordentliga arbete rörande praxis
ifråga om personskadeersättning i Danmark och sedan jag hört den här idag
avgivna redovisningen rörande dansk skadeståndspraxis, måste jag tillstå, att
det hädanefter är med en viss oro jag beträder gatorna i denna förtjusande
stad; och detta måste kanske i ännu högre grad gä la dem av mina landsmän,
som blivit föremål för en ännu mer översvallande gästfrihet än jag. Om jag
rätt fattat innebörden av begreppet »borgerligt ja-vnmål« skulle jag, om jag
skadades i Danmark och därvid drabbades av en fullständig arbetsoförmåga
för all framtid, uppenbarligen riskera att endast erhålla ett skadestånd, som
sammanlagt i bästa fall betydligt skulle understiga vad jag i Sverige förtjänar
under två år. Med hänsyn till denna konsekvens av det »borgerlige jævnmål«
kan det väl knappast i verkligheten förekomma någpn nämnvärd överkompen-
sation i Danmark ifråga om stora invaliditeter. Däremot synes — liksom i
Sverige - motsatsen vara fallet, när det gäller mir dre invaliditeter.

Hur skall då domstolarna och försäkringsbolagen kunna komma tillrätta
med denna diskrepans mellan den medicinska och den faktiska invaliditeten ?
Även om »till syvende og sidst« detta är en fråga om domstolspraxis och
sålunda en rättslig fråga, synes den mig i första hc.nd vara ett medicinskt och
sociologiskt problem, på vilket läkarna och sociologerna bör uppmärksammas.
Vi får väl sedan hoppas, att läkarna söker anpassa len medicinska invaliditets-
bedömningen, så att den bättre överensstämmer me d de faktiska förhållandena.
En svårighet i detta sammanhang, som inte förut berörts i diskussionen, är av
psykologisk art. Jag tänker på den skadades benägenhet att neurotisera och
fixera sig vid sitt insufficienstillstånd i avvaktan på att ärendet slutligen blir
avgjort. Detta är — i varje fall när det gäller allvarligare personskador — ägnat
att försvåra rehabiliteringen. Skall man, som den ärade referenten föreslagit,
avvakta längre med det slutliga ställningstagandet än som nu sker — något
som nog mången gång torde bli nödvändigt för itt i det enskilda fallet den
faktiska invaliditeten skall bli klarlagd - riskerar man, att den psykologiska
effekten blir ännu ogynnsammare.

Slutligen torde man inte komma förbi, att den av referenten redovisade
utredningen omfattat personer, som till övervägande del varit medvetna om
att ersättningsfrågan redan definitivt avgjorts. Deras lyckade ansträngningar
att — måhända med regelmässigt utnyttjande av re servkrafter, som före olycks-
fallet sällan behövt tagas i anspråk - skaffa sig inkomster, vilka tillsammans
med erhållet skadestånd överstiger det reella inkomstbortfallet, har sålunda
inte kunnat påverka det redan fattade beslutei om skadeersättning. Med
hänsyn härtill och till att man vid invaliditetsersättning regelmässigt har att
uttala sig om en i större eller mindre utsträckning oviss framtid, tror jag, att
man även i fortsättningen i stor utsträckning nöds
ska invaliditeten. Den bästa och naturligaste lö;
därför vara att söka att få läkarna att generellt an )assa invaliditetsgraderingen
så att den bättre än för närvarande överensstän

as hålla sig till den medicin-
;ningen på problemet torde

mer med de generella erfa-
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renheter rörande den faktiska invaliditeten, vilka framkommit genom refe-
rentens undersökning.

Referenten, højesteretssagfører G. L. Christrup, Danmark.
Hvis man udfra erstatningsretlige synspunkter skal drøfte spørgsmålet om,
hvilken en erstatning der skal ydes for fremtidig tab af erhvervsevne, så turde
det dog være ganske klart, at erstatningen ikke kan overstige det faktiske tab.
Det, der er vanskeligt, er at vurdere, hvordan dette tab vil blive ud i frem-
tiden. Kunne man vurdere det nøjagtigt, kunne man ikke efter erstatnings-
retten tilkende et større beløb, og jeg har et vist indtryk af, at man ofte ved
behandlingen af disse spørgsmål bringer stærkt sociale betragtninger ind i
billedet. De hører jo ikke hjemme i erstatningsretten, så længe reglerne er
formuleret, som de nu er. Og når man oven i købet vil bringe ind i debatten
spørgsmålet, hvad det koster eller ikke koster, så må jeg sige, at det har altid
forekommet mig at være en pest, hvis man vil afstemme retfærdigheden efter,
hvad der er i pengekassen - om der er lidt eller meget. Folk skal have, hvad
de skal have, hverken mere eller mindre.

Én af talerne havde den opfattelse, at jeg havde ønske om at få erstat-
ningerne ned. Jeg har intet sådant ønske —jeg har det ønske, at erstatningerne
bliver fastsat rigtigt, og hvis det skal ske, så er det min opfattelse, at erstat-
ningerne for en række af de mindre invaliditeter må ned, men det er også mit
ønske og min opfattelse, at man vil forhøje erstatningerne dér, hvor der virkelig
er sket noget, og hvor de skadelidte har behov for al mulig hjælp.

Jeg er selvfølgelig, hvad der jo også fremgår af mine indledende bemærk-
ninger, ganske klar over, at man, udover erstatningen for den faktiske, øko-
nomiske invaliditet, i visse tilfælde bør give erstatning for forringelse af evnen
til normal livsudfoldelse, jeg mener blot, man bør begrænse disse tilfælde til
de tilfælde, hvor begrænsningerne er af en vis betydning. Men det er klart,
at begge momenter må gå ind i billedet.

Det, jeg imidlertid har lagt mest vægt på, er dette, at man kan jo skrive en
hel masse værker om al den slags, men jeg tror ikke, man kommer resultatet
meget nærmere, med mindre man virkelig undersøger de faktiske forhold, -
det må jo være fundamentet for i det hele taget at få fastsat nogle fornuftige
retningslinier, med mindre man har den opfattelse, at det faktiske forhold i
og for sig er ret underordnet, hvis bare man giver folk erstatninger, så de
bliver fornøjede.

Da ikke andre begærede ordet, sluttede ordstyreren mødet.


