
Torsdag den 24. august 1978 kl. 14
Sektionsmöde

Erstatning — Forsikring:
Den nuværende tilstand

og udviklingstendenserne
Se bilag 12

Debatleder: Justitierådet Henry Ådahl, Finland:

Debatlederen indledte således:
Denna fråga är inte första gången uppe på ett nordiskt juristmöte.

Som det framgår av referatet, har saken diskuterats 1951. Att saken
denna gång igen har tagits upp beror väl närmast på att man i de
olika länderna, utom i Finland, har utarbetat lagförslag på området,
vilket motiverar att saken ännu en gång ventileras i denna församling.
Den skillnaden har vi till den föregående debatten att frågan nu är
avgränsad till sakskada.

Professor Esko Hoppu, Finland:

Jag har i min skriftliga inledning till diskussionen refererat de åsikter
som framställts om skadeståndets och försäkringens inbördes förhål-
landen. Idag kan vi enligt min mening utgå från det faktum att
försäkringen bör sättas i främsta rummet vid ersättande av skador,
och bland olika försäkringstyper bör sakförsäkringen ställas främst.
Man kan således ge sakförsäkringen företräde även framför ansvars-
försäkring. Vi kan givetvis diskutera också dessa frågor, men då man
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i den juridiska litteraturen utbytit rätt mycket åsikter som dessa
frågor tar jag inte upp dem för närmare behandling, utan jag nöjer
mig med att hänvisa till min skriftliga inledning och till förefintlig
litteratur. Innanför dagens egentliga frågor står vi först då vi börjar
dryfta om man bär ge sakförsäkringen företräde framför ersättnings-
systemet också i den meningen att sakförsäkringen utesluter skade-
ståndsskyldighet till den del sakförsäkringen täcker skada. Om man
accepterar en sådan regel at skadeståndsskyldighet icke föreligger i
den mån skadan omfattas av sakförsäkringen, betyder det i praktiken
att den skadelidande inte kan välja mellan sakförsäkringen och ska-
devållaren, utan måste söka ersättning enbart ur sakförsäkringen. Då
den skadelidande redan idag regelmässigt söker ersättning från sak-
försäkringen om han har en sådan möjlighet, skulle en sådan regel
inte ändra läget i nämnvärd grad. Regeln skulle ha betydelse närmast
i det hänseende att försäkringsgivaren inte skulle ha regressrätt mot
skadevållanden, inte ens fast den sistnämnda skulle ha ansvarsförsä-
kring. Som förstab tes för diskussionen framställer jag så följande:
med hänsyn till läget idag i fråga om skadestånd och försäkring kan
det anses vara ändamålsenligt att utveckla skadeståndsrätten i den
riktning att skadan enligt huvudregeln skulle ersättas ur sakförsäkrin-
gen utan att skadevållaren skulle bli ersättningsskyldig till den del
försäkringen täcker skada. Detta skulle också innebära att försä-
kringsgivarens regressrätt skulle uteslutas i motsvarande mån, enär
försäkringsgivaren inte skulle kunna i regressväg få bättre rätt än
skadelidande. Även om man vore ense om denna regel, kan man inte
genomföra regeln utan undantag. Frågan om när är det nödvändigt
att föra undantag från regeln, är dock svår. En sådan situation, då
sakförsäkringen enligt min mening inte bör utesluta skadeståndsskyl-
digheten, kan man på grund av allmäna skadestånds- och försäkrings-
rättsliga principer anse gälla då skadevållaren ursakat skadan uppsät-
ligen eller genom grovt vållande. Ett annat undantag skulle utgöras
av det fall då skadeståndsbestämmelserna grundar sig på internatio-
nell överenskommelse. Som exempel kan man nämna ansvarsregler
som gäller redare. För det första är det inte möjligt för en stat, som
har ratifierat vederbörande konvention, att ensidigt ändra dessa an-
svarsregel. För det andra kan skadeståndsskyldighetens upphävande
på grund av sakförsäkringen under dessa behållande inverka menligt
på vederbörande lands försäkringsbolags ställning på den internati-



Erstatning — Forsikring 397

onella marknaden o.s.v. I det lagförslag, där man har godtagit prin-
cipen att sakförsäkringen utesluter skadeståndsskyldighet, har man
också gjort undantag i andra situationer, t.ex. i fråga om grävnings-
och sprängningsarbeten. Att uppställa enhetliga principer för andra
situationer än de nämnda, torde inte vara möjligt, utan frågan om
undantag från hur ifrågavarande ansvar är reglerat i vederbörande
nationella lagstiftning. En ofta framfört tanke är, att sakförsäkringen
inte borde eliminera skadeståndsskyldigheten då skadan orsakats i
företags-, yrkes- eller förvärvsverksamhet. Enär verksamheten till sin
art och sitt omfang kan vara mycket olikartad, synes det i all fall inte
vara befogat att även om verksamheten syftar till ekonomisk fördel
påföra skadeståndsskyldighet. I dylika fall borde frågan om skade-
ståndsskyldighet överlåtas till domstols prövning.

Sedan kommer vi till självförsäkring. Det fall då det i företagsverk-
samhet är sedvanligt att teckna sakförsäkring, men sådan försäkring
underlåtits, borde bedömas som om försäkring skulle föreligga.
Samma princip kunde kanske utsträckas till att gälla även privatper-
soner i det fall då någon form av försäkring, t.ex. hemförsäkring kan
anses utgöra allmän sedvänja. Dock skulle skadevållaren ansvara för
den del av skaden som inte täcks av försäkringen, t.ex. självriskdelen.

Till slut vill jag konstatera, att jag i min inledning inte berört
försäkringsgivarens regressrätt, ty om man på grund av föreliggande
sakförsäkring utesluter skadevållarens skadeståndsskyldighet uteslu-
ter man också enligt min mening försäkringsbolagets regressrätt.
Saken påkallar sig kanske vissa lagstiftningsåtgärder, men en sådan
situation är inte tillfredsställande att den skadelidande inte kan kräva
ersättning av skadevållaren, men att försäkringsgivaren efter att ha
erlagt skadestånd till den skadelidande kunde indriva denne ersätt-
ning av skadevållaren, och försäkringsbolaget vore således på sätt och
vis i bättre ställning än den skadelidande. Jag har inte velat ta upp
frågan om försäkringsbolags regressrätt, då jag har försökt undvika
den möjligheten att diskussionen skulle koncentrera sig enbart om-
kring denna fråga. Jag antar att denna fråga under diskussionen i
varje fall blir berörd.
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Professor Anders Vinding Kruse, Danmark:

Vort diskussionsemne drejer sig kort og godt om det store og om-
stridte spørgsmål: Kan vor traditionelle erstatningsret ophæves ved,
at forsikringsordninger og sociale sikringer overtager dens reparative
funktion og strafferetten dens præventive?

I sit fortrinlige og instruktive diskussionsoplæg vil referenten,
professor Esko Hoppu, ikke tage dette spørgsmål op i sin fulde
bredde, men vil indskrænke diskussionen til udelukkende at dreje sig
om tingsskader. Dette er jeg enig i. Emnet er stort nok endda, og
skulle vi drøfte den totale problemstilling, ville diskussionen utvivl-
somt blive uoverskuelig. Hvad angår det totale problem, skal jeg
derfor indskrænke mig til at konstatere, at selv om udviklingen sikkert
vil medføre, at erstatningsretten taber terræn, navnlig forsåvidt angår
personskader, vil en betydelig del af den dog bestå ud i en uoversku-
elig fremtid. Og på visse områder vil den efter min formening endda
få stigende betydning; alt forudsat, at vi ikke overgår til et rent
socialistisk samfundssystem. Jeg tænker f.eks. på sådanne tilfælde som
illoyale konkurrencehandlinger, skadelige udtalelser, miljøskader, for
slet ikke at nævne erstatningspligten i kontraktsforhold. Vi må derfor
være indstillet på, at vi indtil videre må trækkes med erstatningsret-
ten og dens ikke altid letløselige problemer. Og vi kan derfor ikke
glæde os til, at den erstatningsretlige litteratur kan køres bort som
makulatur. Men lad os vende tilbage til tingsskaderne (altså sakska-
dor).

Jeg er i vidt omfang enig med referenten i hans theser, men på
forskellige punkter er jeg uenig, og disse skal jeg herefter behandle,
og tillige nogle spørgsmål, som referenten ikke kommer ind på.

Indledningsvis vil jeg gerne sige, at jeg og vist de fleste andre
jurister nuomdage er enige i, at der skal ske en afløsning af erstat-
ningsretten af forsikringer, bør dette i videst mulige omfang ske ved
hjælp af tingsforsikringer og ikke af ansvarsforsikringer. Begrundel-
sen herfor er kort givet af referenten, og denne kan jeg lade ligge.
Det følger heraf, at kan der ske en fuldstændig afløsning, kan vi
undvære ansvarsforsikringen, og dermed den dobbeltdækning, som
et blandet system medfører. Dette skulle give en besparelse i befolk-
ningens udgifter til præmiebetalinger. Men når man som jeg stiller
mig tvivlende over for, om man kan komme frem til en såda total-
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løsning, vil der fortsat være plads for ansvarsforsikringen og dermed
erstatningsretlige synspunkter, og denne tilstand må vi så prøve at
leve med. Man kan her spørge, om det så overhovedet er umagen
værd at gå videre med disse tanker, når man alligevel ikke kan nå
helt igennem til den rationelle løsning? Det er imidlertid ikke min
mening. Forsikringskrav er bedre end erstatningskrav, og derfor bør
man fortsætte bestræbelserne, selv om slutmålet ligger langt ude i
horisonten. Hertil kommer, at en blandet ordning også kan, hvis den
indrettes rigtig, føre til, at erstatningsretten i betydeligt omfang bliver
afløst af forsikring, nemlig således at de allerfleste tingsskader enten
dækkes af tingsforsikring eller af ansvarsforsikring. Det siger sig selv,
at i de talrige tilfælde, hvor der herefter opstår dobbeltdækning, må
retsordenen træffe et valg, og falder dette ud til, at ansvarsforsikrin-
gen bør dække skaden, må tingsforsikringen indrømmes regres.

Denne blandede forsikringsordning, som altså delvis må hvile på
erstatningsregler, er da også den, som de nordiske erstatningsretsud-
valg i deres nyligt udgivne betænkninger er gået ind for. Men man
må på baggrund af det anførte så sandelig spørge, om ikke hele dette
reformarbejde er forfejlet. Da jeg selv har været med i arbejdet i
udvalgene, vil jeg gerne prøve på at forklare, hvorfor vi har fundet
en sådan ordning rimelig og rigtig.

Men inden jeg går over hertil, vil jeg knytte endnu et par kom-
mentarer til selve totalløsningen, altså en fuldstændig afløsning af
erstatningskravene ved tingsskader af forsikringsordninger. Ønsker
man, at afløsningen udelukkende skal ske ved hjælp af tingsforsikrin-
ger, vil de skadelidte kun få dækning, hvis de har en skadeforsikring,
der omfatter skadestilfældet. Men sådanne altomfattende skadesfor-
sikringer vil dels ofte være meget kostbare for den enkelte, dels vil
det næppe være muligt at opiiå en fuldstændig dækning. Ligefrem
at indføre en tvungen tingsulykkesforsikring ville efter mit skøn blive
modtaget af et flertal af befolkningen som et alt for voldsomt indgreb
i den personlige frihed.

En blandet, total forsikringsordning, ville ligeledes kræve tvangs-
forsikringer, herunder tvungne ansvarsforsikringer og dermed blive
mødt med lignende indvendinger. Men det må dog bemærkes, at det
er lettere at opnå forståelse i befolkningen for tvungne ansvarsforsik-
ringer, og dette må vel noteres som en fordel ved et blandet system.
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Det er efter min opfattelse velbegrundet, at de nordiske erstat-
ningsudvalg har afstået fra at forsøge at fremme udviklingen f.eks. ved
hjælp af rimelige regler om erstatningsbortfald i oplagte tilfælde af
selvforsikring.

Jeg vil herefter søge at begrunde den ordning, som de nordiske
erstatningsudvalg i princippet er gået ind for. I det følgende henvises
til det danske forslag (se Betænkning II, nr. 829/1978). De øvrige
nordiske udkast indeholder enkelte, men relativt uvæsentlige for-
skelle herfra.

Forslagets hovedregel er, at erstatningspligten bortfalder i det
omfang, skaden er dækket af en skadesforsikring eller af en driftstabs-
forsikring (§ 6). Heraf følger, at forsikringsselskabet ikke får nogen
regresadgang. Bortfaldet sker uden hensyn til, om ansvaret er baseret
på culpareglen eller på strengere ansvarsregler, eller om det er et
kontraktansvar. Altså en regel helt på linie med referentens theser.

Denne hovedregel suppleres med en regel i § 7, hvorefter staten,
en kommune eller en anden offentlig institution eller en erhvervsdri-
vende virksomhed med betydelige økonomiske interesser, der ikke
har tegnet en tingsskadeforsikring, som det for andre ville have været
sædvanlig at tegne, er som skadelidt stillet, som om sådan forsikring
var tegnet.

Endvidere indeholder udkastet en almindelig lempelsesregel i § 11,
hvorefter erstatningskrav kan nedsættes elleT bortfalde, når ansvaret
vil virke urimeligt tyngende for den erstatningsansvarlige, eller når
ganske særlige omstændigheder i øvrigt gør det rimeligt. Ved afgø-
relsen skal der tages hensyn til skadens størrelse, ansvarets beskaffen-
hed og skadevolderens forhold samt til foreliggende forsikringer og
forsikringsmuligheder.

Fra hovedreglen opstiller forslaget herefter en række undtagelser,
hvor erstatningspligten og hermed regresretten opretholdes - bortset
fra at den nysnævnte lempelsesregel vil kunne finde anvendelse her,
når dens betingelser er opfyldt.

Undtagelserne fører altså til den blandede ordning, og spørgsmålet
koncentrerer sig herefter, om disse kan forsvares. Undtagelserne hvi-
ler på forskellige hensyn, som er velkendte fra den erstatningsretlige
debat, såsom: 1) præventionshensynet, 2) hensynet til retsfølelsen, 3)
risikohensyn eler om man vil »tabsfordelingshensyn« og endelig 4)
internationale konkurrencehensyn. Som bekendt har disse hensyn
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været stærkt omdebatterede og kritiserede i de senere år. Og det
foreliggende forslag kan da også siges at have taget hensyn til denne
kritik; i forhold til den nugældende regel i forsikringsaftalelovens §
25, har forslaget taget et langt skridt i retning af at ophæve erstat-
ningspligten for tingsskader. Men vi har ment, at modhensynene på
en række områder er så tungtvejende, at de må medføre en bevaring
af erstatningspligten, eventuelt suppleret med tvungne ansvarsforsik-
ringer.

Hvad først angår præventionshensynet, har dette været et hoved-
hensyn bag de to undtagelser i § 6, men det har også spillet en —
omend mere sekundær — rolle bag de øvrige.

Ifølge § 6 gælder hovedreglen om bortfald af erstatningspligten
ikke, dersom

1) den, mod hvem erstatningskravet rettes, selv har forvoldt skaden
forsætligt eller ved grov uagtsomhed, eller

2) skaden er opstået som følge af, at der ved planlægningen eller
tilrettelæggelsen af offentlig eller erhvervsmæssig virksomhed er
valgt arbejdsmetoder eller materiel, som må anses for uforsvarlige.

Undtagelse 1) hviler også på rimelighedsbetragtninger og hensynta-
gen til retsfølelsen, og der er ingen uenighed på dette punkt mellem
referenten og mig.

Undtagelse 2) hviler på følgende betragtninger: For så vidt angår
skader, som voldes i privatlivet, er der efter udvalgets opfattelse ikke
ud fra præventive hensyn grund til at bevare erstatningspligten i
videre omfang end ved forsæt og grov uagtsomhed. Anderledes stiller
sagen sig for erhvervslivets forhold. Det er i hvert fald inden for
forsikringsbranchen opfattelsen, at erstatningsreglerne her kan have
præventiv virkning, også når skaden er voldt ved simpel uagtsomhed.
Skader, der voldes af erhvervsdrivende, vil ofte være dækket af an-
svarsforsikring. Selv om skaden er dækket af en sådan forsikring, kan
eksistensen af et erstatningsansvar indirekte have en betydelig præ-
ventiv effekt. Mens private ansvarsforsikringer stort set er helt stan-
dardiserede, tegnes erhvervslivets ansvarsforsikringer ofte efter en
individuel vurdering af risikoen i den enkelte virksomhed. Forsik-
ringsselskabet følger virksomhedens skadesforløb, og dette har betyd-
ning for regulering af præmierne. Endvidere deltager forsikringssel-
skabernes sagkyndige i visse tilfælde i selve tilrettelæggelsen af arbej-
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det med henblik på at forebygge, at ansvarspådragende skader opstår.
Forsikringsselskaberne mener, at dette har en betydelig skadesfore-
byggende effekt, navnlig med hensyn til skader, der kan henføres til
dårlig planlægning af arbejdet.

Denne undtagelse hviler tillige på et risikofordelingshensyn, som
også har været afgørende ved en række af de undtagelser, der er
opregnet i § 8. Nemlig følgende: En ordning, som ensidigt bygger på
erstatningsbortfald, når der foreligger eller bør foreligge skadesfor-
sikring, lægger eo ipso byrden ved indtrufne skader på de skadelidte.
På en række områder, hvor risikoen for skadesforvoldelser hidført ved
trediemands aktiviteter erfaringsmæssig er betydelig, f.eks. hvor der
er tale om en særlig farlig virksomhed, f.eks. motorkørsel, spræng-
nings- og udgravningsarbejder eller skader forvoldt ved farlige pro-
dukter (produktansvar), må der forventes præmieforhøjelser af skade-
forsikringen, hvis denne ikke har regres mod de ansvarlige skadevol-
dere. Dette kan ikke være rimeligt. I sådanne tilfælde bør skaderne
bæres af skadevolderne, og det bør tillige overvejes, om der bør
indføres tvungen ansvarsforsikring.

På disse områder er der normalt heller ikke noget særligt hensyn
at tage til den enkelte skadevolder. Ansvaret vil som regel enten
påhvile kapitalstærke storforetagender eller være dækket af ansvars-
forsikring.

Mens det ofte må antages, at gennemførelse af regres ikke har
nogen nævneværdig betydning for forsikringsselskabernes økonomi
og dermed for præmieniveauet, er regresretten af betydning ved
forsikringer af transporteret gods og kaskoforsikring af trafikmidler,
ikke mindst inden for søfart og luftfart. Her kan ophævelse af regres-
retten tænkes at ville medføre en mærkbar forhøjelse af præmierne
og dermed en forøgelse af erhvervets omkostninger. Dette kan få
betydning for erhvervets evne til at klare sig i den internationale
konkurrence og må tale for at holde sådanne områder uden for
hovedreglen.

Disse betragtninger, som her er gengivet i forkortet form, danner
baggrunden for lovforslagets undtagelser i § 8, der lyder således:

§ 8, §§ 6 og 7 gælder ikke for erstatningsansvar, der følger af:
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1) færdselslovens regler om ansvar for motordrevne køretøjer, eller
som i øvrigt er dækket af den for køretøjet tegnede lovpligtige
ansvarsforsikring,

2) søloven,
3) love om ansvar for skade forvoldt ved jernbanedrift,
4) luftfartsloven,
5) love om fragtaftaler,
6) atomanlægsloven,
7) stærkstrømsloven.

Stk. 2. §§ 6 og 7 gælder endvidere ikke for erstatningsansvar for skade,
som i offentlig eller erhvervsmæssig virksomhed er forvoldt:

1) af en defekt ved et leveret produkt,
2) af sprængnings-, udgravnings-, nedramnings- eller lignende ar-

bejde.

Vi har ikke taget stilling til, hvorvidt der bør indføres tvungen an-
svarsforsikring i de tilfælde, hvor en sådan ikke allerede er indført,
men overladt det til særlige overvejelser inden for de enkelte områ-
der.

Hvorvidt vi i øvrigt har ramt det rigtige, og om vore grundsyns-
punkter er bærekraftige, så jeg meget gerne, at diskussionen her i dag
gav et fingerpeg om.

Men som man vil se, går udkastet betydeligt længere i retning af
at bevare erstatningspligten end referentens theser. Og spørgsmålet
er derfor, om man i overensstemmelse med referenten bør gå mere
radikalt tilværks og yderligere begrænse erstatningsansvaret eller
omvendt, om det foreliggende udkast allerede er gået for vidt. Jeg
håber meget, at diskussionen her i dag vil kunne give et fingerpeg
herom.

Professor Bertil Bengtsson, Sverige:

I Sverige är utgångsläget lite speciellt genom att 25 § i försäkrings-
avtalslagen inte är tvingande. Det innebär att försäkringsbolagen på
grund av sina försäkringsvillkor kan utöva regressrätt i samma ut-
sträckning som det finns skadeståndsrätt för den skadelidande. Man
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kan fråga sig om försäkringsbolagen, som det nu faktiskt sker, skall
få avgöra i vad mån skadeståndskrav framställs för sakskador. Som
försäkringsbolagen för närvarande utöver denna regressverksamhet,
har jag svårt att se att finns några vägande anmärkningar att komma
med mot deras utövning av den rätten. Såvitt jag förstår så beaktar
de både sociala synpunkter och — i den mån de kan överblicka dem
- samhällsekonomiska synpunkter, på ett sätt som jag tycker är värt
den största erkänsla. Man kan säga att en reform från den synpunkten
sett inte är så brådskade. Men inte desto mindre är det ju, som man
sett det i Sverige från principiell synpunkt, rätt underligt att försä-
kringsbolagen skall bestämma i vad mån skadeståndsansvar förekom-
mer i dessa fall. Om man nu tar upp frågan om lagstiftning har man
diskuterat i Sverige bland annat hur det skall ske. Det finns två olika
sätt att lägga upp lagtexten: att ge domstolarna mycket fria möjlig-
heter att tillåta regressrätt där så är skäligt genom en allmän formu-
lering, eller att, som man gjort enligt det danska och det svenska
förslaget, ge ganska preciserade riktlinjer för när skadeståndsansvar
skall föreligga beträffande egendom som är försäkrad eller borde vara
försäkrad.

Man kan kanske här ta upp några ändamålssynpunkter som de
flesta kan vara eniga om. Det tycks rimligt att ett betungande skade-
ståndsansvar inte skall göras gällande mot privatpersoner när egen-
domen är försäkrad, utom i speciella fall där det är fråga om grövre
form av vållande. Det gör inte heller försäkringsbolagen för närva-
rande, men trots allt kan det vara berättigat att ge ett skydd för
privatpersoner. Det är kanske inte svårt att formulera en relativt fix
lagregel om exempelvis inskränkning av fall av grövre vållande.

Vidare vill man uppmuntra folk att försäkra sin egendom, och då
är det nästan nödvändigt med lagstiftning om att den som försummar
att försäkra sin egendom, i vissa lägen får skylla sig själv. Man kan
diskutera om man ska ge en mycket vag regel om skyldighet att
försäkra sin egendom vid äventyr att man inte får kräva skadestånd,
eller om man kan ge flera fixerade regler. Frågan är här hur mycket
ska man kräva av en ägare. Det beror mycket på hur pass stor respekt
för äganderätten man har, den politiska bakgrunden till det ställ-
ningstagande som till exempel gjordes när skadeståndskommittén
fick sina direktiv i den delen, kanske man inte helt kan bortse från.
Detta är en fråga som är ytterligt svår att avgöra för domstolarna på
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grund av en allmänt formulerad regel. Fast det är inte heller lätt at
ge en preciserad bestämmelse på den punkten.

En annan synpunkt som väl de flesta är överens om är att preven-
tionen är viktig i fråga om sakskador. Skall försäkringsbolagen ta
hänsyn till preventiva synpunkter när de utövar sin regressrätt? Där
kan man säga att domstolarna kanske kan klara sig med en relativt
allmänt hållen regel. Inte heller lagstiftare vet ju så värst mycket om
vilken utformning en skadeståndsregel som är den lämpligaste från
en preventiv synpunkt. Han kan inte som i andra fall säga, att det
är en så svår fråga att lagstiftaren måste ta ställning till den, utan det
kan man mycket väl överlåta åt domstolarna.

Det ligger lite annorlunda till med den fjärde bekymmersamma
frågan. Man kan ju säga att vi här har anledning att ta ställning till
var ska vi lägga risken för skador orsakade i olika verksamheter. Hur
pass stora risker för sakskador skall till exempel biltrafiken eller
industrin bära i olika sammanhang? Skall man alltså göra undantag
från det inskränkta skadeståndsansvaret på det viset som Anders
Vinding Kruse redogör för? Beträffande vissa verksamheter får man
utöva full regressrätt, i andra verksamheter så inskränks regressrät-
ten. Ska man lämna till försäkringsbolagen som, för såvitt jag förstår,
regressar så att säga på känn när de menar att det är samhällseko-
nomiskt motiverat? En vag regel skulle vara mycket svår för domsto-
larna att klara av; de skulle på en begränsad tid ta ställning till så
komplicerade problem som om den ena eller den andra sidan allmänt
sett skall bära risken för en viss typ av skada. Man kan kanske snarare
säga det att det är nånting som lagstiftaren bör ta ställning till i
sådana noga formulerade regler som har utformats i det danska
liksom i det svenska förslaget, om att vissa verksamheter skall bära
ett fullt regressansvar i de här fallen. Men det är inte lätt för lagstif-
taren heller, hur god tid han än har, att komma till några resultat.
I skadeståndskommittén har vi med ett antal förträffliga experter
funderat på det här och varit mycket tveksamma i många fall. Men
man kan säga att chanserna för lagstiftaren efter en remissbehandling
att komma till resultat är bra mycket bättre än om man ger en allmän
regel om att domstolarna ska tillåta regress när det är samhällseko-
nomiskt motiverat, eller när försäkringsmässiga skal talar för det, eller
någon liknande regel. Man måste ge någorlunda klara linjer. Jag vill
tillägga att också där kan man ju hitta politiskt kontroversiella syn-
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punkter, till exempel hur stora risker man ska lägga på biltrafiken
för sakskador och liknande. Allt det här tyder på att vi bör lagstifta
om frågan - så har man sett det i Sverige. Ännu ett skäl till detta,
det är att i Sverive och i andra nordiska länder täcks personskadorna
i allt större utsträckning av socialförsäkring jämte olika försäkrings-
system - i Sverige har vi trygghetsförsäkring och patientförsäkring.
Man kan därför hoppas på att klara sig från ersättningskrav om det
bara blir personskador. Men sakskadeansvaret, särskilt när egendo-
men inte är försäkrad, är ofta ett betydligt obehagligare och mera
ruinerande hot, och man kan fråga om det inte är dags att se även
sakskadeansvaret så att det inte framstår som farligare än personska-
deansvaret.

Mot den bakgrunden verkar det berättigat att lagstifta, men som
jag sade inledningsvis är det inte en oerhört angelägen reform från
den synpunkten att man skulle helt brådstörtat kasta sig in i dessa
frågor. Jag tycker det är ganska rimligt som det svenska Justitiedepar-
tementet har gjort, att efter vad som kan åstadkommas i nordiskt
samarbete här för att nå en någorlunda enhetlig reglering.

Professor Jan Hellner, Sverige:

Inledaren, ko-referenten och justitierådet Bengtsson var inne på frå-
gan om man skall ha ett sådant arrangemang att förekomsten av
försäkring inskränker skadeståndsskyldigheten, eller ett sådant arran-
gemang att skadeståndsskyldigheten som sådan är opåverkad, men
regressrätten är inskränkt. Om regressrätten inte är inskränkt genom
tvingande regler, dvs om reglerna om regressrätt är dispositiva, spelar
det mindre roll vilka dessa regler är. Däremot är det inom det område
som vi diskuterar övervägande en rättsteknisk fråga om man ska
inskränka skadeståndsrätten eller om man ska inskränka regressrät-
ten genom tvingande regler. Man kan säga att det är en mera kon-
sekvent, mera effektiv metod att inskränka skadeståndsrätten. Men i
de flesta fall vänder sig den skadelidande till sitt försäkringsbolag,
och det avgörande blir då om försäkringsbolaget har regressrätt eller
inte. Det praktiska resultatet blir detsamma som om skadeståndsrät-
ten var inskränkt. Det är dock möjligt att om man inskränker skade-
ståndsrätten, man ställer lite större anspråk på precision i lagtexten
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än om man inskränker regressrätten. Man kan kanske tolerera att en
inskränkning av regressrätten bygger på en skönsmässig bedömning.
Däremot tror jag att man drar sig för en regel som säger att om
egendomen är försäkrad, det ska skönsmässigt avgöras om det finns
skadeståndsrätt eller inte.

Viktigare är enligt min mening följande. Då man här talar om
förhållandet mellan sakförsäkring och skadeståndsrätt måste man
komma ihåg att vi inte har någon obligatorisk sakförsäkring. Vad som
skall täckas av sakförsäkringen beror av de allmänna försäkringsvill-
koren. De bestäms i stort sett av försäkringsbolagen, eventuellt kan
det finnas ett samarbete mellan dem och konsumentskyddande myn-
digheter. Jag vill nämna ett exempel. Länge täckte i Sverige många
försäkringar — fastighetsförsäkringar, villaförsäkringar — skador ge-
nom sprängningar, och den som fått egendom skadad genom spräng-
ning kunde kräva sitt försäkringsbolag genom sakförsäkringen. Sedan
kunde eventuellt sakförsäkringsbolaget utöva regressrätt. Detta än-
drades för några år sedan. Sprängningsskadorna togs bort ifrån sak-
försäkringen, och de skadelidande hänvisades till att kräva skade-
stånd. Exemplet belyser hur sakförsäkringens omfång kan påverka
förhållandet mellan skadestånd och försäkring. Härtill kommer att
det för närvarande är dyrt, i varje fall för den som äger egendom av
betydande värde, att teckna sakförsäkring på egen bekostnad. Pre-
mierna för hemförsäkringar och villaförsäkringar har stigit, och det
har framförts från försäkringshåll att efterfrågan är elastisk. Blir det
alltför dyrt, låter folk bli att teckna försäkringar. Försäkringsbolagen
måste tänka på att de inte kan täcka alla skador, och de påverkas då
inte mycket av att det i en allmän rättspolitisk diskussion hävdas, att
det är bättre att skador täcks genom sakförsäkring än genom skade-
stånd. Skadeståndsansvaret kommer alltid att ha betydelse för de
skador som inte är täckta av sakförsäkring. Inom det gebit som vi talar
om är denna del betydande.

Då det gäller att förbilliga sakförsäkringar kommer numera självri-
sken allt mer i förgrunden. Man kan få rabatt på sin sakförsäkrings-
premie genom att ta en självrisk som inte behöver vara större än
kanske ett par tusen kronor. En självrisk på tiotusen kronor medför
en betydande lindring i premien. När skadeståncfsrättsliga frågor på
så att säga det lägre planet kommer upp till domstolarna rör de ofta
bara om man ska få ersättning för självrisken eller inte. En del av
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det praktiska problemet av sakförsäkringens inverkan på skade-
ståndsskyldigheten är att bestämma om man skall kunna inskränka
på den skadeståndsskyldiges skydd, genom att ta en självrisk. Även
här visar sig att avtalsfriheten beträffande en sakförsäkring inverkar
också på den skadeståndsskyldiges ansvar.

Hovrättsrådet Hans Saxen, Finland:

Även om man vill lägga tyngdpunkten på en försäkring hos den
skadelidande, sakförsäkringen, förefaller det mig helt uppenbart att
ansvaret ändå delvis bör falla på ansvarsförsäkringen och på den som
enligt vanliga civilrättsliga regler är ansvarig för skadan. Tänker vi
t ex på skador i trafiken och på produktansvaret, är det ju främst ur
ansvarsförsäkringen som skadan skall ersättas. Vidare vore det betän-
kligt om den som vållat skadan eller är strikt ansvarig för den helt
ginge fri från ansvar. Jag har antecknat fyra punkter som synes mig
relevanta i saken.

För det första är det uppenbart att den som för ersättning ur en
försäkring i regel inte bör ges rätt till dubbel ersättning. Likaså
förefaller det riktigt att den skadelidande i första hand bör kräva
ersättning ur en existerande ansvars- eller sakförsäkring.

För det andr borde försäkringsbolagens regressrätt inskränkas,
uppenbarligen genom tvingande lagbestämmelser. Visserligen kan
det bli svårt att dra upp gränserna härför, men i en viss utsträckning
torde man vara rätt ense om i vilka fall regressrätt inte bör ges.

För det tredje borde en person som har utnyttjat sin sakförsäkring,
men som det oaktat har lidit förlust, t ex i form av självrisk eller
bonusförlust, få denna förlust ersatt av den för skadan civilrättsligt
ansvariga. Jag föreställer mig att bonusförlusterna i framtiden kom-
mer att öka i omfattning.

För det fjärde borde man med försiktighet beröva den som har
underlåtit att teckna sakförsäkring rätten till ersättning av den för
skadan civilrättsligt ansvarige. Det synes mig tillräckligt att den som
underlåtit att försäkra, ävensom en självförsäkrare, finge räkna med
möjligheten att ersättningen kan jämkas. Detta gäller också självför-
säkrarna.
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Man borde för övrigt inte kalla den som underlåtit att teckna
försäkring försumlig. För en tid sedan hände det att en person, som
tidigare flera gånger straffats för stöld, ställda sin resväska för ett
ögonblick ifrån sig på en järnvägsstation med påföljd att den stals
av honom. Efteråt uttalade han, att han fann det helt naturligt att han
betraktades som medvållande till sin skada. Men hade någon omtalat
för honom at hans culpa legat i att han inte haft resväskan försäkrad
hade han säkert varit oförstående. I lagen kunde man nöja sig med
att uttala, att jämkning av ersättningen kan bli följden av att sakför-
säkring inte tagits. Kanske vore det dessutom möjligt att i lagen
närmare definiera begreppet självförsäkrare.

Lagstiftningsrådet Leif Sevon, Finland:

Debatten har väsentligen rört sig på vad som man kallar den all-
männa skadeståndsrättens område. Den som huvudsakligen har kom-
mit att befattas med skadeståndsproblemet som en fråga om konsu-
mentskydd och närma sig det ur synvinkeln om företagets skade-
ståndsansvar ser anledning att påpeka att den diskussion som förs
uppenbarligen naggas i kanten av lagstiftarens verksamhet i special-
frågor. Jag tänker på den lagstiftning som planeras, produktansvar,
på tredjemansansvaret i skador av transportverksamhet som oljean-
svar och liknande. I de diskussionerna spelar försäkringen en annan
roll vid utformningen av de skadeståndsrättsliga reglerna och den
diskussionen tror jag kan ha en viss bäring på i vilken utveckling
skadeståndsrätt och försäkring kanske går. Där är det nämligen ofta
så, att när skadeståndsreglerna utformas beaktar man inte bara vilka
risker som kan täckas genom försäkring, utan också försäkringsmark-
nadens kapacitet att beloppsmässigt täcka risker. Sedan utformas
skadeståndsreglerna med beaktande av de här omständigheterna. När
man har gjort det ligger det väldigt nära till hands att föra argumen-
tationen ett steg längre och lägga det omedelbara ansvaret på försä-
kringsgivaren. Då får vi en försäkring av den typ som man har
genomförts i trafikförsäkringen, nämligen där den skadelidande går
direkt på försäkringsgivaren och försäkringsgivaren gör upp med den
som orsakat skadan. När man har kommit så långt blir det följande
steget av argumentationen huruvida den här försäkringen skall göras
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obligatorisk. Och här har vi ren flertal olika modeller. Huruvida vi
kallar alla försäkringar är väl tveksamt. Man kan nämna brottsskade-
reglerna där man kunde uppfatta staten som ett senas ansvarssubjekt.

Vi har produktskadeutvecklingen där man i den svenska läkeme-
deJsförsäkringen har lagt ansvaret på en kollektiv försäkring med
möjlighet att regressa mot tillverkaren av läkemedlet och här tror jag
at man i hög grad har en metod som är mycket attraktiv för det
lagstiftande. En reglering som byggar den skadelidandes rätt och där
man inte nödvändigtvis behöver befatta sig med frågan om förhål-
lande mellan försäkringsgivaren och försäkringstagaren.

Professor Fritjof Lejman, Sverige:

Jag vill ytterligare understryka, vad Jan Hellner sade. Det är så
obestämt och osäkert på försäkringsområdet för närvarande. Olika
bolag har olika villkor. Jag tänker då framför allt på hemförsäkringen,
där premierna hoppar upp och ner. På senaste tiden har de hoppat
mycket uppåt. Det är många människor, som helt enkelt inte längre
tar hemförsäkringar; så synes det ofta vara bland studenter. Det är
också mycket som är undantaget från det försäkrade området. Jag
tänker då på dyrbarheter och allt sådant. Det kan tvistas, om en vanlig
pälsmössa som stjäls, skall betraktas som en dyrbarhet eller inte.
Därtill kommer självrisken, som ofta är betydande, och som gör
försäkringen i många fall illusorisk.

En synpunkt, som jag vill understryka, men som jag misstänker
att Jan Hellner kanske inte vill understryka så mycket, är den allmän-
preventiva synpunkten. Jag tror inte helt att man kan lämna bort den,
inte ens i sådana här mera banala förhållanden. Alltnog, dessa syn-
punkter gör, att jag för min del tycker, att den enda lösningen skulle
vara att man väntar och ser, hur det utveckler sig innan man tar några
alltför radikala steg.

Advokaten Ingemar Wahlquist, Sverige:

Bland de omständigheter, som enligt min mening talar mot att de av
professor Hoppu framlagda teserna bör vinna beaktande, vill jag
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särskilt framhålla följande:
1. Ett genomförande av förslaget kommer att innebära att de

nordiska länderna i ännu större utsträckning än som redan skett
fjärnnar sig från andra länder, särskilt de till EG anslutna länderna.
Detta förefaller betänkligt. Konsekvensen av en dylik utveckling
borde närmare ha belysts.

2. Betydelsen av allmänpreventionen har underskattats. Jag sym-
patiserar i allra högsta grad med vad Lej man i denna del utvecklat.

3. Inom näringslivet och i övrigt inom jämförliga områden brukar
man eftersträva att tillse att om möjligt kostnaden slutligen stannar
hos den som förorsakat denna. Ett genomförande av de nu föreslagna
systemet försvårar i allra högsta grad en dylik strävan. Jag tror att
detta är förenat med risker.

4. Något som sammanhänger med vad jag här sökt utveckla under
2. och 3. är försäkringsbolagens möjlighet till regress. Bolagens utö-
vande av regressrätt - det torde vara en allmän uppfattning - synes
hittills ha skett förhållandevis anmärkningsfritt. Ett införande av det
föreslagna systemet innebär, såvitt jag förstår, att bolagens möjlighe-
ter att regressa så gott som helt upphör. Detta får befaras också i sin
tur medföra att intresset av att förebygga skador genom ytterligare
säkerhetsåtgärder, rationaliseringar, höjd aktsamhetsstandard etc.
undermineras.

5. I de av professor Hoppu framlagda teserna synes ha undantagits
företagarna. Jag vill erinra om vad en framstående norsk rättslärd
framhöll vid det nordiska juristmötet i Finland 1972, nämligen att
den lille företagaren ofta intar en betydligt sämre ställning socialt och
ekonomiskt i sådana här sammanhang än exempelvis den förmögne
kunden.

6. Tanken att en person, som inte har försäkring, under vissa
förhållanden kan gå sin rätt till skadestånd förlustig eller få den
minskad torde bli svår att genomföra. Jag ansluter mig här till vad
Hellner framhållit. I detta sammanhang förtjänar att uppmärksam-
mas att särskilt inom hemförsäkringen och därmed jämförliga områ-
den en utveckling synes vara på gång innebärande att kunderna
erbjudes olika självrisker och därefter anpassade premier samt att
försäkringens innehåll kan variera och kanske kommer att i framtiden
i ökad utsträckning göra det. En del försäkringstagare kommer så-
lunda att kunna ha mycket höga självrisker. En del kanske har un-
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derförsäkrat. På grund av att inte minst inom hemförsäkringen pre-
mierna bl.a. till följd av konsumentförsäkringslagstiftningen kommer
att avsevärt höjas, är att antaga att antalet som överhuvudtaget inte
tar försäkring ökar. Allt detta är ägnat att i hög grad komplicera
handläggningen av sådana fall, där fråga uppkommer huruvida av-
saknad av försäkring skall medföra förlust eller nedsättning av rätt
till ersättning.

Underdirektør Helge Solberg, Danmark:

Fra forsikringsside tror jeg ikke, at der føles noget særligt behov for
de nye ændrede regler, der er foreslået i den betænkning, der er lagt
frem. Vi mener, og det blev da også bekræftet fra svensk side, at
selskaberne udøver deres regresmuligheder på en fornuftig og rimelig
måde. Jeg er dog enig med Bertil Bengtsson i, at det måske nok er
noget betænkeligt i visse tilfælde helt at overlade til selskabernes
forgodtbefindende, hvorledes man vil udøve regresretten, men det
synspunkt mener jeg egentlig kun kan bære for så vidt angår de
tilfælde, hvor skadevolderen er en privat person, og derfor mener jeg,
at disse regler om lempelse eller bortfald af erstatningspligt godt
kunne begrænses til tilfælde, hvor skadevolderen var en privat per-
son.

Et af argumenterne bagved forslaget er vel også procesbesparende
hensyn. Jeg er nu ikke sikker på, at man opnår synderlig meget
procesbesparelse ved det forslag, der er lagt frem. Selskaberne har
en oplagt interesse i at spare processer og gør det også i dag. Det
er ingen hemmelighed, at selskaberne gennem indbyrdes regresafta-
ler sparer processer i et meget stort omfang.

Med hensyn til § 6, stk. 2, hvor man lader erstatningspligten
bibeholde, hvis der er tale om, at skaden er opstået ved en uforsvarlig
planlægning, mener jeg, at det er forkert, at man lader bevisbyrden
herfor ligge på skadelidte. Det er efter formuleringen skadelidte, der
skal bevise, at planlægningen ikke har været forsvarlig. Jeg mener,
at man burde vende bevisbyrden om. Det vil være i masser af tilfælde
umuligt for en skadelidt at føre bevis for, at der er tale om en
uforsvarlig planlægning. Det må være nemmere for skadevolderen at
føre beviset for, at hans planlægning var forsvarlig.



Erstatning - Forsikring 413

Jeg kan helt tilslutte mig den undtagelse, der gælder for så vidt
angår produktansvaret. Det vil muligvis for Danmarks vedkommende
følge af det EF-direktiv om produktansvar, som vi på et eller andet
tidspunkt må regne med bliver vedtaget, at man næppe kunne lade
produktansvaret bortfalde. Når man taler om produktansvaret, så
kunne man også gå et skridt videre og tale om ansvaret for servicey-
delser. Det er jo sådan, at det ofte i forbindelse med en skade, som
forvoldes af et produkt eller i hvert fald i forbindelse med et produkt,
kan være vanskeligt at afgøre, om det er produktet, der er defekt, eller
om det for eksempel er den montage, der er sket i forbindelse med
produktet, der er defekt, og her vil forslaget altså føre til to forskellige
resultater. I den forbindelse skal jeg da også lige nævne, at man fra
det økonomisk sociale udvalg i Bruxelles, som har gennemgået pro-
duktansvarsdirektivet, har givet en opfordring videre til, at man
overvejer endnu et direktiv, som vedrører serviceydelser, hvor man
altså også vil få formentlig et meget strengt eller objektivt ansvar på
samme måde som produktskader, og derfor kunne jeg tænke mig, at
man i betænkningen havde sidestillet produkter og serviceydelser.

Professor Anders Vinding Kruse, Danmark:

Der er først er par mere specielle problemer i lovudkastet, som jeg
kort vil berøre.

Vicedirektør Solberg var inde på spørgsmålet om skadelidtes be-
visbyrde i § 6, nr. 2, altså der hvor man bibeholder ansvaret, hvis man
har valgt uforsvarlige fremgangsmåder eller arbejdsmetoder. Det er
rigtigt, at bevisbyrden her er dén sædvanlige, altså hos skadelidte, og
man kan mene, at dette kunne føre til, at det vil blive meget vanskeligt
at gennemføre ansvaret. Erstatningslovudvalget har drøftet spørgs-
målet, men har bibeholdt den sædvanlige bevisbyrderegel. Personligt
er jeg i hvert fald ikke så forfærdelig nervøs for, hvorledes reglen vil
udvikle sig i Danmark. Vi har jo bevisbedømmelsens frihed, men
bevisbedømmelsens frihed betyder efter min mening en svækkelse af
bevisbyrdereglerne, således at domstolene under hensyntagen til be-
visligheder, der antyder et ansvar, ofte vil være tilbøjelige til at sige,
at selv om bevisbyrden er hos skadelidte, så kræver vi ikke så forfær-
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delig meget for, at han kan opfylde den. Det har vi flere eksempler
på i praksis.

Med hensyn til formuleringen af undtagelsen om produktansvaret
i § 8, 2., var Solberg inde på spørgsmålet om, hvordan EF-direktivet
endelig vil blive udformet. Her har vi til en vis grad følt os bundet
af EF, da vi formulerede bestemmelsen. Den er inspireret af det
nuværende direktiv, men hvis der sker en ændring i direktivet, bør
der vel også ske en ændring af vor formulering.

Det tredie spørgsmål, som jeg vil berøre, er spørgsmålet om selv-
risiko. Flere har været inde på det. Efter lovudkastet medfører en
selvrisiko, at denne del af skaden vil være uforsikret og dermed falde
uden for den almindelige hovedregel om erstatningsbortfaldet. Hvis
det derimod drejer sig om bonusordninger, så er der ikke taget
endelig stilling, fordi disse bonusordninger er så overordentlig for-
skellige inden for de forskellige selskaber, at man næppe kan udforme
nogen præcis regel om spørgsmålet.

Man kan kun håbe, at domstolene og selskaberne kan håndtere
problemet således, at den pågældende skadelidte ikke vil føle det
uretfærdigt i disse tilfælde.

Med hensyn til det meget omdiskuterede problem i § 7 om selv-
forsikring, så er det selvfølgelig en overordentlig vanskelig opgave
at lave en præcis regel, og også om man skal gå ind i det private
område, og for eksempel lade privat brandforsikring og kaskoforsik-
ring komme ind under denne bestemmelse. Vi endte med at vige
tilbage fra det. Vi mener, at netop, når det drejer sig om private
forhold, så vil disse stille sig så forskellige, at det er vanskeligt at
opstille en rimelig regel. Den opstillede regel er naturligvis ikke så
præcis, som man kunne ønske sig. Direktør Ingman var inde på
spørgsmålet, om ikke man ligefrem skulle bruge udtrykket »selvfor-
sikring« i bestemmelsen. Og det har man jo også foreslået tidligere.
Men vi var bange for, at her gav man sig om jeg så må sige hen til
en slags ordmagi, således at domstolene for eksempel ville lægge
megen vægt på, hvad man eventuelt i en bestyrelse i et selskab har
eller ikke har bestemt sig til vedrørende selskabets forsikringer. Dette
kunne binde domstolene for meget.

Tilbage er så det mere generelle spørgsmål, som jeg rejste i mit
første indlæg, nemlig om vi her i dag kunne få svar på eller dog en
antydning af, om vi var gået for langt i vort udkast eller om vi ikke
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var gået langt nok. Jeg mener ikke, at jeg har fået noget helt entydigt
svar, men jeg har dog ikke i dag hørt en argumentation for, at vi skulle
være gået for vidt.

Professor Esko Hoppu, Finland:

Då korreferenten gick genom det här diskussionen vill jag yttra mig
ganska kort. Enligt min åsikt råder det ganska långt enhällighet i den
fråga att man bör överlåta avgörandet åt försäkringsbolagen om det
är möjligt i praktiken beträffande premier och självriskbestämmelser.
Försöker man nå detta mål genom att inskränka regressrätten eller
utesluter man själv skadeståndsskyldigheten är också enligt min me-
ning en lagteknisk fråga. I vilka fall vill man sen bibehålla skade-
ståndsskyldigheten eller bibehålla regressrätten är en annan fråga
som kan vara svårt att lösa enhälligt i alla nordiska länder då vi inte
har en enhällig lagstiftning på skadeståndsrättens olika områden.
Speciellt för Finlands del är det svårt att ta ståndpunkt till de här
undantagen, då vi inte har diskuterat frågorna och vi inte har något
lagförslag eller kommittébetänkanden. I den här skedet vill jag dock
medge att alla mina teser, speciellt den sista tesen om privatpersonens
självförsäkring, inte kommer att gå genom i praktiken. Den passar
inte ihop med de principer som man har godtagit i konsumentsskydd-
slagstiftning. Men kan se någon gång i framtide är man beredda att
godtaga också ett sådant förslag. Jag tror att vi kan fortsätta från
denna fråga då vi möts år 2005. Vi diskuterade nämligen första
gången ämnet skadestånd och försäkring vid nordiska juristmötet år
1951 och om jag har räknat rätt blir den tredje gången år 2005.


