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Af adjunkt Peter Arnt Nielsen, Danmark

1. Lovvalg ved erstatning uden for kontrakt

Ved deliktstatuttet forstås den stats lov, som gælder for erstatning uden for
kontrakt i internationale sager. En sag er international, når f.eks. skadevolder og
skadelidte har bopæl i hver sin stat, når skaden indtræffer i udlandet, eller når
sagen i øvrigt har en rimelig tilknytning til udlandet. I sådanne tilfælde følger det
af den internationale privatret, at der skal foretages et lovvalg inden sagen af-
gøres i materiel henseende.

I det følgende redegøres der på komparativt grundlag for de to mest udbredte
lovvalgsregler for erstatning uden for kontrakt; anvendelse af loven i den stat,
hvor skadestilføjelsen er foregået (lex loci delicti) og anvendelse af loven i den
stat, som sagen har sin nærmeste tilknytning til (den individualiserende metode),
jf. afsnit 2. Herefter redegøres der for retsudviklingen i USA, i en række vest-
europæiske stater og i Den europæiske Union, jf. afsnit 3 til 8.

Deliktstatuttet er et aktuelt emne, fordi EU i 1997 nedsatte en arbejdsgruppe,
der skal udarbejde forslag til sådanne regler. Forslaget, der formentlig vil blive
udarbejdet i form af en forordning, vil have hjemmel i Rom-traktatens art. 61 c,
jf. art. 65 om det civilretlige samarbejde i Unionen (tidligere art. 73 i og 73 m),
der efter Amsterdam-traktatens ikrafttræden den 1. maj 1999 indgår i den såkald-
te «søjle 1» i modsætning til tidligere, hvor dette samarbejde udelukkende var
reguleret i Rom-traktatens art. 293 (tidligere art. 220) i søjle 3.1 Der afsluttes med
overvejelser om, hvilket indhold de kommende EU-regler på området kan fa, jf.
afsnit 9.

1.1 Deliktstatuttet

Uanset hvilken lovvalgsregel, der anvendes ved erstatning uden for kontrakt, er
der en række spørgsmål, som der skal tages stilling til i forbindelse med sagen.

Der kan i visse tilfælde opstå kvalifikationsspørgsmål, dvs. spørgsmål om,

1 Flytningen af et civilretlige samarbejde i Unionen fra Rom-traktatens søjle 3 til søjle 1 indebærer
bl.a. at reglerne kan udarbejdes som direktiver og forordninger, hvorved samarbejdet effektiviseres,
fordi man undgår den mere tidskrævende og komplicerede fremgangsmåde under søjle 3, hvor regler-
ne kun kunne udarbejdes i form af konventioner, som krævede implementering i national ret i over-
ensstemmelse med hver stats nationale regler herom. Jf. nærmere om de retlige konsekvenser af flyt-
ningen, også i et vist omfang i forhold til Storbritannien, Irland og Danmark, der ved protokoller til
Amsterdam-traktaten har valgt at stå uden for samarbejdet, Bernd von Hoffman (red.): «European
Private International Law», 1998, s. 27-32, Christian Kohler, Revue critique de droit international
privé 1999 s. 1-30, Paul Beaumont, International and Comparative Law Quarterly 1999 s. 225-229
og Allan Philip og Peter Arnt Nielsen, EU-ret og menneskeret, 1999, s. 219-234

1 Flytningen af et civilretlige samarbejde i Unionen fra Rom-traktatens søjle 3 til søjle 1 indebærer
bl.a. ,
fordi man undgår den mere tidskrævende og komplicerede fremgangsmåde under søjle 3, hvor regler-
ne kun kunne udarbejdes i form af konventioner, som krævede implementering i national ret i over-
ensstemmelse med hver stats nationale regler herom. Jf. nærmere om de retlige konsekvenser af flyt-
ningen, også i et vist omfang i forhold til Storbritannien, Irland og Danmark, der ved protokoller til
Amsterdam-traktaten har valgt at stå uden for samarbejdet, Bernd von Hoffman (red.): «European
Private International Law», 1998, s. 27-32, Christian Kohler, Revue critique de droit international
privé 1999 s. 1-30, Paul Beaumont, International and Comparative Law Quarterly 1999 s. 225-229
og Allan Philip og Peter Arnt Nielsen, EU-ret og menneskeret, 1999, s. 219-234
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hvorvidt de foreliggende fakta og de opståede retsspørgsmål er af deliktsretlig og
ikke f.eks. af kontrakts- eller familieretlig karakter. Kvalifikationen er ofte af-
gørende for lovvalget, såfremt der, hvad der ofte gør, gælder forskellige lov-
valgsregler for de pågældende sagstyper.

Deliktstatuttet anvendes som hovedregel på de fleste spørgsmål i sagen med
visse forskelle staterne imellem, f.eks. spørgsmålene om erstatningsansvar
(culpa-ansvar, præsumtionsansvar eller objektivt ansvar), egen skyld, ansvar for
andre, deliktshabilitet og erstatningens udmåling. Statuttet begrænses, som andre
lovvalgsregler, dog af visse særstatutter, læren om ordre public og eksistensen af
internationalt præceptive regler. Også for deliktstatuttets vedkommende er det
generelt accepteret, at renvoi, dvs. det forhold, at en henvisning til fremmed ret
også omfatter den pågældende stats lovvalgsregler, der herefter skal anvendes,
ikke bør ske.

Det er endvidere almindeligt accepteret, at deliktstatuttet ikke regulerer
spørgsmålet om, hvorvidt parternes handlinger var i overensstemmelse med de
på skadesstedet herskende ordens- og sikkerhedsforskrifter. På dette spørgsmål
anvendes således altid skadesstedets lov, hvorfor f.eks. spørgsmålet om, hvorvidt
man som dansk bilturist i England har kørt ansvarspådragende, skal bedømmes
efter de engelske trafikregler, herunder om venstrekørsel.

I mange stater gælder der særlige lovvalgsregler for visse typer af erstatnings-
sager. Dette skyldes, at de hensyn, der ligger bag hovedreglen, ikke med væsent-
lig styrke er relevant i de særlige sagstyper. Særlige områder, hvor specielle
regler kan være ønskværdige, kan være erstatning uden for kontrakt i forbindelse
med miljøuheld, produktansvar, færdselsuheld, skibssammenstød, konkurrence-
overtrædelser, æreskrænkelser, uanmodet forretningsførelse og uberettiget be-
rigelse. Eksempler på sådanne lovvalgsregler er de af Haagerkonferencen for
International Privatret udarbejdede konventioner om lovvalget dels for trafik-
uheld og dels for produktansvar.2 Haager-trafikuheldskonventionen er af EU- og
EFTA-stater ratificeret eller tiltrådt af Belgien, Frankrig, Holland, Luxembourg,
Schweiz, Spanien og Østrig, mens Haager-produktansvarskonventionen inden
for samme kreds af stater er ratificeret af Frankrig, Holland, Luxembourg, Norge
og Spanien.

1.2 International kompetence

Lovvalget ved erstatning uden for kontrakt kan ikke, på tilsvarende vis som andre
spørgsmål om lovvalg, anskues isoleret fra spørgsmålet om domstolenes inter-
nationale kompetence. Dette skyldes, at «forum shopping» er en naturlig del af
hverdagen i det praktiske retsliv, hvilket er rimeligt, særligt i det omfang kom-
petencereglerne giver sagsøger en eller flere valgmuligheder for at anlægge
sagen i forskellige stater.

2 Jf. hhv. konvention af 4. maj 1971 og konvention af 2. oktober 1973.
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Sagsøgers valg er ofte motiveret af overvejelser om, hvor han får mest ud af
at anlægge sagen, og hvor det vil være mest praktisk at føre retssag, f.eks. i for-
hold til processprog og omkostninger. Sagsøger vil derfor ofte anlægge sagen i
den stat, hvor lovvalgsreglerne fører til en for ham «god» lov, der giver et gun-
stigt resultat for ham, eller anlægge sag i en stat, hvor lovvalgsreglerne fører til,
at hans egen lov bliver anvendt.

Er lovvalgsreglerne forudsigelige, får advokaten lettere ved at vejlede klien-
ten end hvis reglerne skønsprægede. Skønsprægede lovvalgsregler kan dog give
anledning til den såkaldte lex fori-tendens, der efter sigende er stærk i visse sta-
ter. Begrebet dækker over det forhold, at en dommer kan føle sig fristet til at
anvende en skønsmæssig lovvalgsregel således, at lovvalget sker til fordel for
hans egen lov. Dette valg kan skyldes psykologiske forhold, såsom at det er be-
tydeligt nemmere for en dommer at anvende sin egen lov, som han kender til
bunds, frem for at skulle sætte sig ind i og anvende fremmed ret ned til mindste
detalje på det pågældende retsområde, eller at man føler, at ens egen lov er bedre
og mere moderne end den pågældende fremmede lov.3

For EU- og EFTA-staterne (Island, Norge, Schweiz) regulerer Domskonven-
tionen og Luganokonventionen domstolenes internationale kompetence i borger-
lige sager, herunder handelssager samt anerkendelse og fuldbyrdelse af sådanne
afgørelser. Luganokonventionen er en såkaldt parallelkonvention til Doms-
konventionen, dvs. den har samme indhold som Domskonventionen, dog med
enkelte forskelle i detaljene.4

Udgangspunktet i konventionerne er, at sag skal anlægges i den stat, hvor sag-
søgte har sin bopæl, såfremt sagsøgte har bopæl i en kontraherende stat, jf.
art. 2.51 tilknytning hertil indeholder art. 5 en række supplerende værneting, der
kan anvendes i særlige typer af sager ud over bopælsværnetinget. For så vidt
angår erstatning uden for kontrakt er det bestemt, at sådanne sager også kan
anlægges «ved retten på sted, hvor skadestil føj el sen er foregået», jf. art. 5 nr. 3.

Dette deliktsværneting har været fortolket af EF-domstolen i en række afgø-
relser, hvor de mest principielle formentlig er Sml. 1976 s. 1735 {Bier mod Mines
de potasse d'Alsace, sag 21/76) og Sml. 1995 s. 1-415 (Shevill mod Presse
Alliance, C-68/93).

I Bier-sagen havde en fransk minevirksomhed forurenet Rhinen med store
mængder affaldssalte. Denne forurening forårsagede skade i Holland hos et gart-
neri, der hentede vand fra Rhinen til sin planteavl. Den skadegørende handling
var således sket i Frankrig, mens skaden var indtruffet i Holland. Spørgsmålet var

J Jf. f.eks. Michael Bogdan: «Svensk Internationell Privat- och Processrätt», 1999, s. 33-35 og 47,
Peter Arnt Nielsen: «International privat- og procesret», 1997, s. 95-97, og Ole Lando, «Festskrift til
Ole Due», 1996, s. 220-221.
4 Jf. hhv. konventioner af 27. september 1968 med senere ændringer og af 16. september 1989.
Konventionerne har i øvrigt nøjagtig samme litrering m.v. Om forskellene mellem de to konventio-
ner henvises til Peter Arnt Nielsen, Juristen 1996 s. 64-73.
5 Har sagsøgte ikke bopæl i en kontraherende stat, kan hver stat anvende sine egne regler om inter-
national kompetence, jf. konventionernes art. 4.
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for EF-domstolen, hvor erstatningssagen kunne anlægges i medfør af Domskon-
ventionens art. 5 nr. 3. Domstolen fandt, at udtrykket «det sted, hvor skadestil-
føjelsen var foregået» skulle fortolkes således, at det både omfatter det sted, hvor
den skadegørende handling er foretaget, og det sted, hvor skaden er indtrådt, og
at det følger heraf, at sagsøger kan vælge mellem disse to steder. Begrundelsen
for at give sagsøger denne valgfrihed var, at der i processuel henseende var lige
gode grunde for at vælge det ene sted frem for det andet med hensyn til bevis-
spørgsmål og sagens tilrettelæggelse (præmis 15-17). I øvrigt tilkommer denne
valgmulighed både skadelidte og skadevolder som sagsøger.

I Shevill-sagen havde en fransk avis, der udkom i de fleste EU-stater, efter den
britiske sagsøgers opfattelse trykt en æreskrænkende avisartikel om hende.
Avisen udkom kun i begrænset oplag i Storbritannien. Spørgsmålet, som EF-
domstolen skulle tage stilling til, var, om resulatet i Bier-sagen kunne finde
anvendelse i den konkrete sag eller om Bier-doktrinen skulle modificeres.
Såfremt Bier-doktrinen fandt anvendelse, ville det betyde, at der var delikts-
værneting efter Domskonventionens art. 5 nr. 3 i alle de EU-stater, hvor avisen
udkom, uanset hvor begrænset oplaget i eller skadelidtes tilknytning til den
pågældende stat var. EF-domstolen fandt det nødvendigt at modificere Bier-
doktrinen, således at der ganske vist fortsat kan anlægges sag i alle stater, hvor
skade hævdes at være indtrådt, men den pågældende domstol vil kun have kom-
petence for så vidt angår den skade, der er indtruffet eller lidt i den pågældende
stat. Ønsker man derimod at anlægge sag for den samlede skade skal dette enten
ske i den stat, hvor sagsøgte har bopæl, jf. art. 2, eller den stat, hvor den skade-
gørende handling blev foretaget (præmis 23-24).

2. Lovvalgsregler

De to mest udbredte lovvalgsregler ved erstatning uden for kontrakt er lex loci
delicti, jf. afsnit 2.1, og den individualiserende metode, jf. afsnit 2.2. Også en
tredje regel anvendes ofte; parternes fælles lov {lex communis), men dette er som
regel i form af en undtagelse til lex loci delicti eller som et udslag af skøns-
udøvelsen under den individualiserende metode.

2.1 Lex loci delicti

De fleste europæiske stater anvender lex loci delicti som den afgørende lov-
valgsregel eller som hovedreglen på deliktstatuttets område.6 Reglen blev også
anvendt i USA indtil begyndelsen af 1960'erne, hvor man i stedet gik over til at
anvende den individualiserende metode.

Lex loci delictis idégrundlag skal oprindeligt søges i maximen locus regit
actum i det 17. og 18. århundrede. Efter denne doktrin er stedets lov afgørende

6 Jf. afsnit 4-7 og C.GJ. Morse, American Journal of Comparative Law, 1984 s. 51-97.
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for handlinger. Senere blev lex loci delicti begrundet med teorien om territorial
suverænitet. Kernen i denne lære var, at anvendelse af loven i en anden stat end
den, hvor skaden var sket, ville indebære en krænkelse af skadesstatens suve-
rænitet, hvilket skulle undgås. Læren om velerhvervede rettigheder, der blev
udviklet af Beale i begyndelsen af det 20. århundrede, gik ud på, at rettigheder,
der er stiftet i ét land, og som dermed er velerhvervede, skal nyde beskyttelse i
andre lande.7 Disse teoretiske begrundelser for lex loci delicti er af Malmström
blevet anset for at være uholdbare, der i stedet vil søge begrundelsen for lex loci
delicti i de reale hensyn, der må antages at ligge bag reglen.8

Lex loci delicti er i nutiden begrundet med, at reglen sikrer forudsigelighed og
sikkerhed i retsanvendelsen, da reglen er klar og enkel at anvende. På denne
måde tages der på samme tid hensyn til skadevolder og skadelidte, der på forhånd
kan forudsige hvilken stats lov, der vil blive anvendt. Kahn-Freund formulerede
princippet således: «When in Rome, do as the Romans do.» En klar og enkel lov-
valgsregel vil i øvrigt virke procesbesparende.

Modstanderne af lex loci delicti mener, at procesbesparende hensyn i sig selv
ikke kan eller bør være det afgørende hensyn ved opstilling af en lovvalgsregel.
Modstanderne vil også anføre, at lex loci delicti kun for en umiddelbar betragt-
ning er let at anvende, men at reglen i sager med grænseoverskridende handling-
er eller undladelser giver anledning til meget vanskelige diskussioner om, hvor-
vidt skadesstedet er i den stat, hvor handlingen blev foretaget, eller i den stat,
hvor skaden indtraf, eller i den stat, hvortil handlingsforløbet har sin nærmeste
tilknytning, jf. f.eks. Bier-sagen og Shevill-sagen, se afsnit 1.2.

Den erstatningsretlige udvikling i de seneste årtier viser, at erstatningsretten i
stigende omfang bæres af hensynet til skadelidte i form af kompensation på
bekostning af erstatningsreglernes pønale karakter. Dette taler i givet fald for i
lovvalgsmæssig henseende at lægge vægt på det sted, hvor skaden indtraf.
Behovet for en vis fleksibilitet i lovvalgsreglen taler derimod for, at skadesstedet
er det sted, hvortil handlingsforløbet har sin nærmeste tilknytning. Denne op-
blødning af lex loci delicti fandt sted i USA, inden man gik over til den indi-
vidualiserende metode, jf. afsnit 3.1. I Europa ses denne opblødning også i en
række stater, navnlig England, jf. afsnit 4.3.

Behovet for forudsigelighed i retsanvendelsen har navnlig betydning i for-
sikringsmæssig henseende for både skadevolder, skadelidte og forsikringsgive-
ren. Parterne kan således tegne de nødvendige forsikringer med henblik på
ophold i en eller flere stater. Dette er også udtrykt af Kahn-Freund således:
«When in Rome, see that you insurance policy covers the risk against which
Romans insure.»9

7 Jf. C.GJ. Morse: «Torts in Private International Law», 1978, s. 24, og 81 ff, og O. Kahn-Freund:
«Delictual Liability and the Conflict of Laws», Académie de droit international, Recueil des cours,
1968, bind II, s. 36 f.
8 Jf. bl.a. Åke Malmström i «Festskrift til Henry Ussing», 1951, s. 376.
9 Jf. Kahn-Freund op. cit. s. 44
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Argumentet om de forsikringsmæssige fordele ved lex loci delicti er tungt-
vejende. Man kan dog anføre, at det ikke altid er muligt på forhånd, dvs. inden
skaden indtræffer, at forudsige i hvilke stater et uheld kan ske. Det uventede ind-
træffer før eller siden. F.eks. kan man planlægge at køre i bil til et bestemt ski-
sportssted i den franske del af Alperne med en på forhånd fastlagt rute gennem
Tyskland og Schweiz, blot for i Schweiz at konstatere, at en lavine har spærret
hovedvejen, hvorfor en omvej gennem Italien er nødvendig.

Tilhængerne af lex loci delicti har også anført, at anvendelsen af reglen vil
bidrage til opnåelse af den internationale enhedsbedømmelse. Efter dette princip
er det et mål i sig selv, at en sag afgøres på samme måde med hensyn til lovval-
get, uanset i hvilken stat sagen anlægges. Fuldstændig enhedsbedømmelse opnås
således kun i tilfælde, hvor lovvalgsreglerne er harmoniserede, f.eks. ved kon-
ventioner eller, for EUs vedkommende, ved forordninger. Den vide udbredelse af
lex loci delicti er efter tilhængernes opfattelse således et stort skridt i den rigtige
retning.10 Modstanderne af lex loci delicti vil over for hensynet til enhedsbedøm-
melse hævde, at dette lige så vel kan nås ved anvendelse af en anden lovvalgs-
regel end lex loci delicti. Endvidere kan det anføres, at hensynet til enheds-
bedømmelse ikke skal forfølges uden at der tages andre hensyn, f.eks. om den
pågældende lovvalgsregel er hensigtsmæssig.11

Lex loci delicti er også begrundet med, at reglen ofte svarer til parternes beret-
tigede forventninger om lovvalget.12 Modstanderne af lex loci delicti vil her over
for gøre gældende, at parterne lige så vel kan have en berettiget forventning om,
at lex communis skal anvendes. Modstanderne vil også påpege, at begrebet
«parternes berettigede forventninger» om det erstatningsretlige lovvalg i bedste
fald er en fiktion. I amerikansk ret er dette udtrykt således, at skadevoldere:

«Usually act without giving thought to the law that may be applied to determine the
legal consequence of this conduct. Such persons have few, if any, justified expect-
ations in the area of choice of law to protect, and as to them the protection of justified
expectations can play little or no part in the decision of a choice of law question.»13

En fordel ved lex loci delicti-reglen er, at den beskytter mod forum shopping og
en eventuel lex for /-tendens. På den anden side er dette i hvert fald ikke helt til-
fældet, hvor den skadegørende handling eller undladelse er grænseoverskri-
dende, jf. Bier-sagen og Shevill-sagen, jf. afsnit 1.2.

Et sidste argument, der er anført til støtte for lex loci delicti, er, at reglen tager
hensyn til den stats interesser, på hvis område skadesstedet findes. Denne stat kan
tænkes at have en væsentlig interesse i, at dens retsregler også anvendes af dom-

10 Jf. Åke Malmström op. eit. s. 373 f.
11 Jf. C.GJ. Morse op. cit. s. 102.
12 Jf. Åke Malmström op. cit. s. 375.
13 Jf. Second Restatement, Conflict of Laws § 45 kommentar b.
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stole i udlandet vedrørende begivenheder, som udspilledes på statens territorium,
navnlig fordi staten gennem sin erstatningsret søger at modvirke visse handling-
er og undladelser på sit territorium.14

Et problem ved lex loci delicti er, at reglen kan være vanskelig at anvende,
hvor den skadegørende handling eller undladelse foretages i én stat og skaden
indtræffer i en eller flere andre stater, jf. Bier- og Shevil-sagerne, jf. afsnit 1.2.
I så fald er der tale om det, som man i engelsk om amerikansk ret med et ram-
mende udtryk kalder for «multi-state torts». I disse tilfælde kan spørgsmålet
være, om kun én stats lovgivning udelukkende skal anvendes, og i givet fald hvil-
ken, eller om der skal foretages et kumulativt eller delt lovvalg, som det f.eks.
var tilfældet i processuel henseende i Shevill-sagen, jf. afsnit 1.2.

2.2 Den individualiserende metode

Anvendelsen af en individualiserende metode, som i de fleste stater kendes fra
kontraktstatuttet, fik sit gennembrud på deliktrettens område i retspraksis i USA
i 1960'erne efter at en række teoretikere havde kritiseret den gældende lex loci
delicti, jf. afsnit 3.2. Den individualiserende metode kan i deliktsmæssig
sammenhæng også ses som en videreudvikling af Savignys lære om retsfor-
holdets sæde, som indebar, at man ved analyse af det enkelte retsforhold skulle
finde dets tyngdepunkt eller stærkeste tilknytning.15 Savigny opstillede dog ikke
skønsprægede lovvalgsregler, men derimod faste lovvalgsregler for erstatnings-
rettens vedkommende. Savigny ville således anvende lexfori uden undtagelse.
Dette skyldtes, at han anså erstatningsretten for båret af præventionshensyn og et
ønske om at statuere moralsk misbilligelse.16

Den individualiserende metode fik dog sin debut i Norden allerede i 1923 i
den velkendte Irma-Mignon-sag, der drejede sig om et sammenstød mellem to
norske skibe på den engelske flod Tyne. Her udtalte førstevoterende i den norske
Højesteret, Einar Hansen, i sit votum de velkendte ord:

«For mit vedkommende synes jeg imidlertid det er naturlig at ta utgangspunkt i den
betragtning, at et forhold fortrinsvis bør bedømmes efter loven i det land, hvortil det
har sin sterkeste tilknytning, eller hvor det nærmest hører hjemme.»17

Nogle år senere blev tilsvarende synspunkter anført i Storbritannien af Morris på
baggrund af en efter hans opfattelse utilfredsstillende dom i sagen McElroy mod
McAllister. I denne sag var to skotter impliceret i et trafikuheld kun 40 mil syd
for den engelsk-skotske grænse.18 De var som ansatte hos en skotsk arbejdsgiver

14 Jf. Morse op. cit. s. 103, og Åke Malmström op. eit. s. 374.
15 Jf. C.F. von Savigny: «System des heutigen römischen Rechts», 1841-49, bind VIII, s. 28 ff.
16 Jf. C.F. von Savigny op. cit. s. 278.
17 Jf. Rt. 1923 II s. 58 på s. 60, også refereret i ND 1923.289 NH.
18 Jf. 1949 S.C. 110.
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på forretningsrejse i arbejdsgiverens bil i England, og en af skotterne døde som
følge af uheldet. Enken blev efter den dagældende britiske lovvalgsregel, der til
dels var baseret på lex loci delicti, alene tilkendt begravelsesudgifter og ikke
andre former for erstatning, som ellers var hjemlet efter skotsk ret. På baggrund
af dommen udtalte Morris:

«If we adopt the proper law of a tort, we can at least choose the law which, on policy
grounds, seems to have the most significant connection with the chain of circumstan-
ces in the particular situation before us.»19

Både Einar Hansen og Morris vil anvende loven i den stat, som retsforholdet har
sin nærmeste tilknytning til. Mens Einar Hansen ikke nærmere uddyber, hvad der
skal lægges vægt på ved skønsudøvelsen, vil Morris foretage valget ud fra «poli-
cy grounds».

Den individualiserende metode indebærer således en betydelig skønsudøvelse,
hvori der kan indgå flere forskellige hensyn. Efter tilhængernes opfattelse bør
skønnet udøves således, at erstatningssagen afgøres efter loven i den stat, som
sagen har den stærkeste sociale og økonomiske tilknytning til. Der kan også, som
i amerikansk ret, jf. afsnit 3.4, foretages en skønsudøvelse ud fra en række af hen-
syn, spændende fra f.eks. hensynet til staternes interesser i sagen til hensynet til
at opnå et retfærdigt resultat i den enkelte sag. I alle tilfælde undgås uheldige
resultater som følge af en formalistisk og automatisk anvendelse af lex loci delic-
ti eller andre faste lovvalgsregler, som det f.eks. var tilfældet i Crönsiö-sagen, jf.
afsnit 7.1, og McElroy mod McAllister, jf. ovenfor.

Modstanderne af den individualiserende metode finder, at metoden ofrer hen-
synet til forudsigelighed og sikkerhed i retsanvendelsen.20 Er dette tilfældet, er
der risiko for en lexfori-tendens.21 På den anden side har risikoen for en lexfori-
tendens principielt intet med metoden at gøre. Tendensen er snarere er udtryk for,
at den, der skal skønne, ikke formår at gøre dette loyalt. Hensynet til forudsige-
lighed vil i øvrigt blive varetaget i takt med, at der udvikles en retspraksis om
skønsudøvelsen, eller ved at der opstilles formodningsregler, f.eks. med forbille-
de i art. 4 i Romkonventionen om lovvalget i kontrakt.22

19 Jf. J.H.C. Morris, Harvard Law Review 1950-51 s. 888.
20 Jf. f.eks. Åke Strömholm op. eit. s. 38, og B. Hanotiau, American Journal of Comparative Law
1982 s. 98.
21 Jf. f.eks. Hanotiau op. cit. s. 98, og E. Vitta, American Journal of Comparative Law 1982 s. 4.
22 Jf. konvention af 19. juni 1980. Konventionen regulerer lovvalget i kontrakt i EU-staterne. Efter
art. 4 stk. 1 er en kontrakt i mangel af et aftalt lovvalg underlagt loven i den stat, som den har sin nær-
meste tilknytning til. I art. 4 stk. 2-4 opstilles der formodningsregler. Stk. 2 er en generel formod-
ningsregel til fordel for loven i realdebitors bopælsstat, stk. 3 er en formodningsregel for rettigheder
over fast ejendom til fordel for ejendommens lex situs, og stk. 4 er en formodningsregel for gods-
transportaftaler til fordel for loven i den stat, hvor transportøren har sit hovedforretningssted. Efter
art. 4 stk. 5 skal der bl.a. ses bort fra formodningsreglerne i stk. 2-4, hvis det af omstændighederne
som helhed fremgår, at aftalen har en nærmere tilknytning til et andet land.
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3. USA

I USA er den internationale privatret i vidt omfang reguleret i hver enkelt stat.
Imidlertid har the American Law Institute, der er et organ stiftet af en række uni-
versitetsfolk, siden 1930'erne udgivet såkaldte «Restatements» af gældende
amerikansk ret, hvor det, der er fælles for staterne, gennemgås samtidig med at
«afviger-staternes» regler også berøres. For så vidt angår den internationale pri-
vat- og procesret er den første Restatement, Conflict of Laws, fra 1934
(Restatement 1934). Den anden, Restatement, Second, Conflicts of Law (Second
Restatement), er fra 1969.23

3.1 Restatement 1934

Teorierne om territorialret og velerhvervede rettigheder dominerede amerikansk
international privatret indtil midten af 1950'erne. Ifølge § 377, Restatement
1934, skulle erstatning uden for kontrakt afgøres efter loven i den stat, hvor den
skadegørende handling blev foretaget. Skadesstedet var det sted, hvor den sidste
begivenhed, som var nødvendig for deliktets opståen, fandt sted. Lovvalget blev
groft sagt foretaget rimeligt håndfast, hvilket illustreres af sagen Alabama Great
Southern Railroad mod Carrol fra 1892, hvor en togarbejder fra Alabama kom til
skade i Mississipi som følge af, at to togvogne lige pludselig slap hinanden.24

Undersøgelser viste, at frakoblingen skete på grund af en manglende inspektion,
der burde have været foretaget af skadelidtes kollegaer i Alabama. Efter loven i
Alabama ville skadelidte fa erstatning efter reglerne om arbejdsgiveransvar,
mens dette formentlig ikke var tilfældet efter loven i Mississipi. Det blev statue-
ret, at skadesstedet var i Mississipi.

3.2 De nye teorier

Fra midten af 1950'erne begyndte, hvad der senere er blevet kaldt for «Den
amerikanske Revolution» af den internationale privatret. Revolutionen blev
startet af en række akademikere, som gjorde op med de traditionelle lovvalgs-
regler som værende formalistiske. I stedet foreslog man regler, der gjorde det
muligt for domstolene at tage en række varierende hensyn. To af de ledende
«revolutionære» var Cavers og Currie. Cavers argumenterede navnlig for, at
domstolene skulle tage hensyn til indholdet af de relevante staters love, når lov-
valget skulle afgøres:

«The court is not idly choosing a law, it is determining a controversy. How can it
choose wisely without considering how that choice will affect that controversy?»25

2- Om amerikansk ret, se bl.a. Eugene F. Scoles og Peter Hay: «Conflict of Laws», 2. udg. 1992,
s. 568-656.
24 Jf. 38 Am.St.R. 163(1892).
25 Jf. D.F. Cavers, Harvard Law Review 1933-34, bind 47, s. 189.
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Currie ville foretage lovvalget på baggrund af hans lære om en «Governmental
Interest Analysis».26 Herefter skulle domstolene undersøge de hensyn og formål,
som ligger bag de involverede staters love og opveje de pågældende staters inter-
esse i at få deres egen lov anvendt. Såfremt begge stater havde interesse i at få
deres lov anvendt, skulle forum-statens regler anvendes. Dommerne læste de nye
teorier med interesse, og gennembruddet for de nye teorier kom med afgørelsen
Babcock mod Jackson.

3.3 Babcock mod Jackson

Babcock mod Jackson blev afgjort af the Court of Appeal i staten New York i
1963.27 Ægteparret Jackson tog deres veninde, frk. Babcock, med på en weekend
tur i bil til Ontario. De tre boede alle i staten New York, hvor ægteparrets bil også
var forsikret. I Ontario mistede hr. Jackson kontrollen over bilen, og frk. Babcock
kom alvorligt til skade. Hun anlagde erstatningssag i staten New York. Efter
loven i denne stat kunne hun få erstatning, hvorimod loven i staten Ontario var
en såkaldt «Guest Statute», hvorefter ikke-betalende passagerer ikke kan få
erstatning fra bilens fører eller ejer. The New York Court of Appeal, der hidtil
havde anvendt lex loci delicti i overensstemmelse med Restatement 1934, tog nu
afstand fra reglen under henvisning til, at den ikke tog hensyn til de involverede
parters og staters interesser, dvs. fordi reglen var formalistisk. I stedet anvendte
domstolen den individualiserende metode, fordi:

«justice, fairness and the best practical result may be best achieved by giving control-
ling effect to the law of the jurisdiction which, because of its relationship or contact
with the occurence or the parties, has the greatest concern with the specific issue rai-
sed in the litigation. The merit of such a rule is that it gives to the place having most
interest in the problem paramount control over the legal issues arising out of a parti-
cular factual context and thereby allows the forum to apply the policy of the jurisdic-
tion most intimately concerned with the outcome of the particular litigation.»28

Efter denne udtalelse foretog Domstolen en vurdering dels af, hvortil den nær-
meste tilknytning var, og dels af, hvilken stat, Ontario eller New York, der havde
størst interesse i at få deres regler anvendt. Domstolen konkluderede på denne
baggrund, at loven i staten New York skulle anvendes.

I de følgende år viste det sig, at den individualiserende metode, som fastslået
i Babcock mod Jackson, gav mulighed for betydelige forskelle i skønsudøvelsen,
selv i sager, der faktuelt lå tæt op ad Babcock mod Jackson.19

26 Jf. B. Currie: «Selected Essays on the Conflict of Laws», 1963, s. 177-187 og 584-628.
27 Jf. 12N.Y.2d473(1963).
28 Jf. 12 N.Y.2d 473 (1963) s. 481, dommer Fulds votum, der blev støttet af 4 kollegaer, hvorimod 2
dissentierede.
29 Jf. Dym mod Gordon 16 N.Y.2d 120 (1965), Mazey mod Rozbicki 18. N.Y.2d 289 (1966), Tooker
mod Lopez 24 N.Y.2d 569 (1969) og Neumeier mod KuehnerU N.Y.2d 121 (1972).
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3.4 The Second Restatement.

Babcock mod Jackson markerede revolutionens gennembrud i 1963. Blot nogle
år senere udkom the Second Restatement, og det var nu klart, at det overvejende
flertal af de amerikanske stater anvender den individualiserende metode baseret
navnlig på en «Governmental Interest Analysis». Dette gælder dog generelt, og
derfor ikke kun i forhold til erstatning uden for kontrakt. Paragraf 6 i the Second
Restatement indeholder et katalog over en række forhold, der bør overvejes ved
lovvalg, mens § 145, der vedrører erstatning uden for kontrakt, dels henviser til
§ 6, og dels opstiller yderligere kriterier for skønsudøvelsen. Paragraf 6 lyder
sådan:

«(1) A court, subject to constitutional restrictions, will follow a statutory directive of
its own state on choice of law.

(2) When there is no such directive, the factors relevant to the choice of the
applicable rule of law include:
(a) the needs of the interstate and the international system,
(b) the relevant policies of the forum,
(c) the relevant policies of other interested states and the relative interests of

those states in the determination of the particular issue,
(d) the protection of justified expectations,
(e) the basic policies underlying the particular field of law,
(f) certainty, predictability and uniformity of result, and
(g) ease in the determination and application of the law to be applied.»

Paragraf 145 lyder sådan:

«(1) The rights and liabilities of the parties with respect to an issue in tort are deter-
mined by the local law of the state which, with respect to that issue, has the most
significant relationship with the occurence and the parties under the principles
stated in § 6.

(2) Contacts to be taken into account in applying the principles of § 6 to determine
the law applicable to an issue include:
(a) the place where the injury occured,
(b) the place where the conduct causing the injury occured,
(c) the domicile, residence nationality, place of business of the parties, and
(d) the place where the relationship, if any, between the parties is centered. These

contacts are to be evaluated according to their relative importance with
respect to the particular issue.»

Det fremgår af disse to «kataloger», at der kan tages hensyn til kriterier, der for
manges vedkommende er i modstrid med andre kriterier i katalogerne. I realite-
ten har de amerikanske domstole en overordentlig betydelig retsskabende funk-
tion på dette område.
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4. Storbritannien og Irland

Udviklingen i Storbritannien, der er Common Law's vugge, er bemærkelsesvær-
dig. Reglerne om lovvalget ved erstatning uden for kontrakt udviklede sig i rets-
praksis, hvor den ledende dom var sagen Phillips mod Eyre fra 1870. Den heri
indeholdte hovedregel blev modificeret i 1971 i sagen Boys mod Chaplin med
klare undertoner fra amerikansk ret. Sidste led i udviklingen kom i 1995, hvor
lovvalgsreglerne blev radikalt ændret ved lovgivning i the Private International
Law Act 1995, der trods navnet ikke indeholder en lovregulering af hele den eng-
elske internationale privatret, men «blot» deliktsretten, visse aspekter af aner-
kendelse og fuldbyrdelse af domme og voldgiftskendelser, og gyldigheden af
potentielt polygame ægteskaber.

Retsudviklingen i Skotland svarer til udviklingen i engelsk ret, jf. bl.a.
McElroy mod McAllisterv™ Den nye lov gælder også i Skotland.

4.1 Phillips mod Eyre og reglen om «Double Actionability» 3I

I Eyre-sagen blev Jamaicas guvernør sagsøgt i England med krav om erstatning
for uberettiget fængsling af en person under en opstand på Jamaica, der da var en
del af det engelske Commonwealth. Efter at opstanden var slået ned, vedtog øens
lovgiver en lov, som lovliggjorde alle handlinger, der var foretaget i den hensigt
at bekæmpe opstanden. Efter lex loci delicti var fængslingen således ikke erstat-
ningspådragende. Guvernøren blev frifundet med følgende præmisser:

«As a general rule, in order to found a suit in England for a wrong alleged to have been
committed abroad, two conditions must have been fulfilled. First, the wrong must be of
such a character that it would have been actionable if committed in England... Secondly,
the act must not have been justifiable by the law of the place where it was done.»32

Efter denne regel, som opstilles af retten, forudsætter erstatningsansvar således
som reglen er blevet fortolket i de forløbne år, at en erstatningsretlig handling
uden for England kun kan medføre ansvar, såfremt to betingelser er opfyldt. For
det første skal handlingen, hvis den var foretaget i England, være «actionable»,
dvs. at forholdet skulle være erstatningspådragende efter engelsk ret. For det
andet skulle forholdet også være «actionable» efter loven i den stat, hvor forhol-
det blev begået. Det andet led af reglen er blevet fortolket således, at det, groft
sagt, formentligt krævedes, at skadevolder efter konkret subsumption under den
fremmede lov ville være erstatningsansvarlig.

I engelsk ret har sammenhængen mellem de to led, der begge er lovvalgs-
regler, været meget vanskelig at afgøre. I Boys mod Chaplin, jf. afsnit 4.2, der
blev afgjort af 5 dommere i the House of Lords, blev 4 opfattelser gjort gæl-

30 Op. cit. afsnit 2.2.
31 Jf. Phillips mod Eyre (1870) L.R. 6 Q.B.l.
32 Jf. Phillips mod Eyre (1870) L.R. 6 Q.B.l s. 28-29.
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dende, da én dommer ikke overvejede spørgsmålet. Onde tunger påstår, at der
ville have været flere forskellige opfattelser, hvis flere dommere havde kunnet
deltaget i domsforhandlingen. En dommer fandt, at lex loci delicti var den afgø-
rende lov; en anden mente, at engelsk ret som lexfori var afgørende; og en tred-
je dommer ville anvende den individualiserende metode. Den fjerde dommers
votum er med nogen tøven blevet anset for afgørende. Denne dommer, Lord
Pearson, fandt, at engelsk ret som lexfori var dominerende, således at sagen i sin
helhed blev bedømt efter engelsk ret. Var der ansvarsfrihedsgrunde efter lex loci
delicti skulle disse dog anvendes.33

Andet led af reglen i Phillips mod Eyre, der kaldes for reglen om «Double
Actionability», er således udtryk for et stærkt modificeret lex loci de/Zctf/'-princip.
Anvendelsen af lex loci delicti som en ansvarsfrihedsgrund i engelsk ret rækker i
øvrigt tilbage til 1674, hvor en dansker, Blad, blev sagsøgt af nogle engelske
handelsmænd i forbindelse med hans beslaglæggelse af deres ejendom på Island,
hvor Blad af den danske konge havde fået monopol på al handel med fisk på øen.34

4.2 Boys mod Chaplin

Phillips mod Eyre blev anset for en fast lovvalgsregel uden undtagelser, f.eks. i
form af lex communis eller den individualiserende metode indtil 1971, hvor dom-
men Boys mod Chaplin blev afsagt af the House of Lords.35 Boys og Chaplin var
begge engelske soldater, midlertidigt stationeret på Malta. Deres bopæle var såle-
des i England. Under en orlov på Malta kom Boys, der var passager på en scooter,
alvorligt til skade, da scooteren blev påkørt af en bil ført af Chaplin. Efter malte-
sisk ret kunne Boys kun få tilkendt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og visse
særlige udgifter, i alt opgjort til 53 engelske pund. Efter engelsk ret kunne han også
få erstatning for svie og tort, hvilket ville svare til en erstatning på i alt 2303 pund.

Engelsk ret blev anvendt både af førsteinstansretten og Court of Appeal. I
Court of Appeal fandt Lord Denning, at engelsk ret skulle anvendes som følge af
den individualiserende metode, mens Lord Upjohn fandt, at spørgsmålet om
erstatningsudmåling skulle afgøres efter lex for i som et processuelt spørgsmål.
Lord Diplock dissentierede og ville anvende maltesisk ret som lex loci delicti.

The House of Lords stadfæstede afgørelsen, men med vidt forskellige præ-
misser blandt de 5 dommere. To dommere anså spørgsmålet om erstatnings-
udmåling for et processuelt spørgsmål, som lex fori skulle afgøre, og afviste i
øvrigt den individualiserende som værende alt for uforudsigelig.36 En tredje dom-
mer forkastede både lex loci delicti og den individualiserende metode, men ville

33 Jf. Boys mod Chaplin (1971) A.C. 356, per Lord Pearson, s. 398. Jf. Dicey og Morris: «Conflict
of Laws», bind 2, 10. udg., 1980, s. 935-938, og Cheshire og North: «Private International Law», 11.
udg. 1987, s. 525-532. Jf. også Armagas Ltd. mod Mundogas SA (1986) A.C. 717 s. 752-753.
34 Jf. Blad (1674) 3 Swan. 603.
35 Jf. Boys mod Chaplin (1971) A.C. 356.
36 Boys mod Chaplin (1971) A.C. 356, per Lord Guest, s. 381 og Lord Donovan, s. 383.
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anvende Phillips mod Eyre på en fleksibel måde for at undgå forum shopping.37

En fjerde dommer, Lord Hodson, ville indføre en undtagelse til Phillips mod
Eyre, og han ville basere undtagelsen på the Second Restatement § 6 og § 145 og
anvende engelsk ret, fordi hvis:

«controlling effect is given to the law of the jurisdiction which because of its relati-
onship with the occurence and the parties had the greater concern with the specific
issues raised in the litigation, the ends of justice are likely to be achieved.»38

Også Lord Wilberforce ville indføre en fleksibel undtagelse til Phillips mod Eyre, som:

«can be obtained from that principle which represents at least a common denominator
of the United States decisions, namely, through segregation of the relevant issue and
consideration whether, in relation to that issue, the relevant foreign rule ought, as a
matter of policy or as Westlake said, of science to be applied. For this purpose it is
necessary to identify the policy of the rule, to enquire to what situations, with what
contacts, it was intended to apply; whether not to apply it, in the circumstances of the
instant case, would serve any interest which the rule was devised to meet.»39

Dette overflødighedshorn af varierende præmisser kunne have ført til anarki i
både det akademiske og det praktiske liv, da det er næsten umuligt at udlede
dommens ratio decidendi. Nogle foreslog, at ingen ratio kan udledes, mens andre
fandt, at man var frit stillet med hensyn til, hvilken eller hvilke af dommernes
præmisser man fandt gældende.40 Den efterfølgende retspraksis viste imidlertid,
at Boys mod Chaplin måtte forstås som en fleksibel undtagelse til Phillips mod
Eyre, således at et særligt spørgsmål mellem parterne kan blive afgjort efter loven
i den stat, som i forhold til dette spørgsmål, har «the most significant relation-
ship with the occurence and the parties».41 Hermed var en undtagelse baseret på
principperne i the Second Restatement trængt ind i engelsk ret.

4.3 The Private International Law Act 1995

Den engelske Law Commission udgav i 1984 en rapport, hvori det var anført, at
de dagældende engelske regler om lovvalget ved erstatning uden for kontrakt var
«anomalous, unjust and uncertain». Denne kritik blev fasthold i en rapport fra
1990, hvori det blev foreslået at ændre dagældende ret ved lovgivning.42

?7 Jf. Boys mod Chaplin (1971) A.C. 356, per Lord Pearson, s. 405-406.
38 Jf. Boys mod Chaplin (1971) A.C. 356, per Lord Hodson, s. 377-380
>9 Jf. Boys mod Chaplin (1971) A.C. 356, per Lord Wilberforce, s. 391.
40 Dette er refereret i Cheshire og North op. cit. s. 521.
41 Jf. Dicey og Morris op. cit. s. 936, og Cheshire og North op. cit. s. 521.
42 Jf. Report of the Law Commission and the Scottish Law Commission: «Private International Law.
Choice of Law in Tort and Delict», 1990 (herefter «Report»), s. 7-8. The Law Commission blev
etableret i 1965 med det formål at fremme lovreformer. En tilsvarende kommission blev samtidig
etableret for Skotlands vedkommende.

1108



Lovvalg ved erstatning uden for kontrakt

Kritikken mod dagældende ret gik på tre forhold. For det første var erstat-
ningsretten stort set det eneste område i engelsk ret, hvor man ikke tillod dom-
stolene at anvende fremmed som følge af første led i reglen statueret ved Phillips
mod Eyre. I den forbindelse påpegede man, at den materielle erstatningsret, mod-
sat tidligere, tjener kompensationsformål i stedet for pønale formål. For det andet
var dagældende ret i vidt omfang til fordel for skadevolderen, fordi denne kunne
påberåbe sig ansvarsfrihedsgrunde under både engelsk ret og lex loci delicti. For
det tredje anså man anvendelsesområdet for undtagelsen i Boys mod Chaplin for
at være «almost wholly undefined and (that) the manner of its application in fu-
ture cases is a matter for speculation».

På baggrund heraf foreslog the Law Commission en lov baseret på lex loci
delicti. Det blev bl.a. anført, at dette vil svare til gældende ret i det meste af
Europa, at reglen vil «promote uniformity and discourage forum shopping», og
at reglen ville svare til parternes forventninger i det omfang de overhovedet
måtte have nogle.43 Hovedreglen i den nye lov, der er fra 1995, er indeholdt i
art. 11 stk. 1 og 2:

«(1) The general rule is that the applicable law is the law of the country in which the
events constituting the tort or delict in question occur.

(2) Where the elements of those events occur in different countries, the applicable
law under the general rule is to be taken as being-
(a) for a cause of action in respect of personal injury caused to an individual or

death resulting from personal injury, the law of the country where the
individual was when he sustained the injury;

(b) for a cause of action in respect of damage to property, the law of the country
where the property was when it was damaged; and

(c) in any other case, the law of the country in which the most significant
element or elements of those events occurred.»

Engelsk rets hovedregel er således baseret på, at skadesstedet er det sted, hvor
skaden opstår. Dette sted er defineret som det sted, hvor den væsentligste del af
skadesbegivenhederne foregik. Er der tale om person- eller tingsskade er skades-
stedet dog defineret som sted, hvor den skadegørende adfærd havde sin virkning.

I forarbejderne til denne nye engelske regel er det anført, at reglen vil være
rimelig i størstedelen af sagerne, men at reglen også vil være utilstrækkelig i
nogle sager, de såkaldte «hard cases» som f.eks. Boys mod Chaplin. I disse til-
fælde er der således behov for en vis fleksibilitet i form af «the proper law excep-
tion», dvs. den individualiserende metode.44

4? Jf. Report s. 10.
44 Jf. Report s. 10.
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Undtagelsen er art. 12:

«(1) If it appears, in all the circumstances, from a comparison of—
(a) the significance of the factors which connect a tort or delict with the country
whose law would be the applicable law under the general rule; and
(b) the significance of any factors connecting the tort or delict with another country,
that it is substantially more appropriate for the applicable law for determining the
issues arising in the case, or any of those issues, to be the law of the other country,
the general rule is displaced and the applicable law for determining those issues or
that issue (as the case may be), is the law of that other country.

The factors that may be taken into account as connecting a tort or delict with a
country for the purpose of this section include, in particular, factors relating to the
parties, to any of the events which constitute the tort or delict in question or to any
of the circumstances or consequences of those events.»

Undtagelsen indebærer, at loven i en anden stat end skadesstaten skal anvendes
på sagen eller det pågældende erstatningsretlige spørgsmål, såfremt dette er
«substantially more appropriate». Denne vurdering skal ske på baggrund af en
sammenligning mellem tilhørsforholdet til lex loci delicti og til den pågældende
anden lov. De elementer, der kan lægges vægt på, fremgår delvist af reglens sid-
ste led, der ikke er udtømmende. Det antages, at dette led indebærer, at der bl.a.
kan lægges vægt på fælles bopæl, forudgående retsforhold, f.eks. en kontrakt,
familiemæssige bånd, og at parterne er isoleret i skadesstedsstaten uden at have
egentlig økonomisk eller social tilknytning til denne.45

4.4 Irland

I Irland, hvor gældende ret følger af retspraksis, synes retsstillingen for tiden at
være meget usikker. Indtil 1986 var de ledende domme de engelske afgørelser
Philips mod Eyre og Boys mod Chaplin. Imidlertid blev der i dommen Grehan
mod Medical Incorporated and Valley Pines Associates sået alvorlig tvivl om
præjudikatsværdien af Phillips mod Eyre. Højesteretsdommer Walsh udtalte såle-
des:

«The rule in Phillips v Eyre has nothing to recommend it, because it is capable of pro-
ducing quite arbitrary decisions and it is a mixture of parochialism and a vehicle for
being, in some cases, unduly generous to the plaintiff and, in others, unduly harsh. In
my view, the Irish courts should be sufficiently flexible to be capable of responding to
the individual issues presented in each case and to the social and economic dimensions
of applying any particular choice of law rule in the proceedings in question.»46

45 Jf. Dicey og Morris: «The Conflict of Laws. Fourth Cumulative Supplement to the Twelfth 1997
Edition», 1997, s. 266-267.
46 Jf. (1986) I.R. 528 (Supreme Court).
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I en senere dom fra den irske High Court, An Bord Trachtala mod Waterford
Food plc, udtalte en af Walshs kollegaer sig stærkt imod den foreslåede «overru-
ling» af Phillips mod Eyre. Dommer Keane udtalte således om sin kollegas kom-
mentarer om lovvalget:

«They are ... clearly obiter and it is to be noted that they do not propose the replace-
ment of the rule in Phillips v Eyre by a specific principle governing the choice of law
in cases of tort to be applied by Irish courts in all such cases in the future.»47

På baggrund af disse to afgørelser ser det ud til, at det eneste, som de irske
akademikere kan blive enige om, er, at der er betydelig uenighed om, hvorledes
de to afgørelser skal fortolkes, hvilket ikke er overraskende. Der er ikke i Irland
planer om at lave en lov om lovvalget ved erstatning uden for kontrakt, f.eks.
svarende til den britiske Private International Law Act 1995.

5. Frankrig og de fransk-inspirede civil law-lande

5.1 Frankrig

I fransk ret er det udgangspunktet, at erstatning uden for kontrakt afgøres efter
loven i den stat, hvor den skadegørende handling blev foretaget, jf. code civil
art. 3 og Lautour-sagen.48. Den eneste undtagelse hertil er tilfælde, hvor parterne
aftaler, at en anden lov end lex loci delicti skal anvendes. For så vidt angår tra-
fik-uheld og produktansvar gælder dog Haager-konventionerne herom. Den indi-
vidualiserende metode anvendes ikke i fransk ret, ej heller i særlige tilfælde.

5.2 Luxembourg og Belgien

Retsstillingen i Luxembourg og Belgien svarer til fransk ret, idet dog belgisk ret
synes at åbne op for renvoi i et vist omfang, ligesom der i retspraksis i begge sta-
ter har været eksempler på brug af den individualiserende metode.

5.3 Spanien

I Spanien er lovvalget ved erstatning reguleret i Código Civil art. 10 stk. 9. Den
generelle regel er, at loven i den stat, hvor den skadegørende handling blev fore-
taget, skal anvendes:

«Las obligaciones no contractuales se regirán por la ley del lugar donde hubiere ocur-
rido el hecho de que deri ven.»49

47 Jf. dom af 25. november 1992.
48 Jf. Cour de cassation, Civ. 25 mai 1948 {Lautour), og f.eks. Bernard Audit: «Droit international
privé», 1991, s. 151-162, og Yvon Loussouarn og Pierre Bourel: «Droit international privé», 5. udg.
1996, s. 186-189.
4<> Jf. lov af 24 juli 1889 med ændringer af 13. maj 1981.
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Lovbogen indeholder ikke nogen undtagelser til lex loci delicti. Reglen er i rea-
liteten imidlertid blevet subsidiær, fordi Spanien har ratificeret eller tiltrådt en
række konventioner på området, især Haagerkonventionerne om trafikuheld og
produktansvar. I øvrigt er det muligt, at art. 10 stk. 9 i grænseoverskridende
delikter kan fortolkes til fordel for den stat, hvor den skadegørende adfærd havde
sin virkning. I spansk ret er enhver mulighed for at anvende den individualise-
rende metode udelukket. I forbindelse med udarbejdelsen afart. 10 stk. 9 i 1971
blev muligheden for at indføje den individualiserende metode drøftet, men afvist.

5.4 Portugal

Lovvalget ved erstatning uden for kontrakt afgøres i portugisisk ret efter Código
civil portugués art. 45 stk. 1. Også her anvendes lex loci delicti, dog forstået som
loven i den stat, hvor den væsentligste del af den skadegørende handling blev
foretaget.50 I tilfælde, hvor loven i den stat, hvor handlingen blev foretaget,
pålægger ansvar, og loven i den stat, hvor skaden indtrådte, ikke pålægger ansvar,
skal ansvaret bedømmes efter loven i den førstnævnte stat, hvis skadevolder
kunne eller burde forudse denne følge af hans adfærd, jf. art. 10 stk. 2. Har ska-
delidte og skadevolder fælles nationalitet eller sædvanligt opholdssted i den
samme stat, skal loven i denne stat dog anvendes, jf. art. 45 stk. 3. Heller ikke i
portugisisk ret anvendens den individualiserende metode.

5.5 Italien

Ifølge art. 62 stk. 1 pkt. 1 i den italienske lov om reform af den italienske inter-
nationale privatret afgøres erstatning uden for kontrakt efter loven i den stat, hvor
skaden indtrådte.51 Skadelidte kan dog kræve, at loven i den stat, hvor den
skadeforvoldende handling blev foretaget, skal anvendes, jf. art. 62 stk. I pkt. 2.
Har parterne fælles nationalitet og deres sædvanlige opholdssted i den stat, hvis
nationalitet de har, skal denne lov dog anvendes i stedet for lex loci delicti, jf.
art. 63 stk. 2. Der gælder særlige regler for produktansvar, jf. art. 63. Anvendelse
af den individualiserende metode er udelukket i italiensk ret.

5.6 Holland

I Holland er man ved at kodificere den internationale privatret, således at de
enkelte retsområder bliver reguleret i særskilte love.52 For så vidt angår delikts-

50 I Código civil art. 45 stk. 1 anvendes i denne sammenhæng udtrykket «é regulada pela lei do
Estado onde decorreu a principal actividade causadora do prejuizo».
51 Jf. Lov nr. 218 af 31. maj 1995. «Art. 62. (Responsabilitå per fatto illecito) (1) La responsabilita
per fatto illecito é regulata dalla legge dello Stato in cui si é verificato l'evento. Tuttavia il danneg-
giato puö chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si é verificato il fatto ehe ha causato
il danno. (2) Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in esso resi-
denti, si applica la legge di tale Stato.»
52 Sml. René van Rooij og Maurice V. Polack: «Private International Law in the Netherlands», 1986,
s. 137-145.
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retten har et lovforberende arbejde været i gang siden 1992.1 1996 præsenterede
Hollands Statslige Komité for International Privatret et udkast til lovforslag om
lovvalget ved erstatning uden for kontrakt for det hollandske justitsministerium.
Lovudkastet, der endnu ikke har udmøntet sig i en lov, vil ikke ændre på
Hollands status som kontraherende part til Haagerkonventionerne om produkt-
ansvar og trafikuheld, jf. lovudkastets art. 8 litra b og c.

Ifølge lovudkastets art. 1 stk. 1, afgøres spørgsmål om erstatning uden for
kontrakt efter loven i den stat, hvor den skadegørende handling blev foretaget.
Efter lovudkastets art. 1 stk. 2, skal dog i tilfælde, hvor den skadegørende hand-
ling havde sin virkning i en anden stat end handlingsstaten, loven i den stat, hvor
handlingen havde sin virkning, anvendes, såfremt der er tale om person- eller
tingskade eller miljøskade, medmindre skadevolder ikke med rimelighed kunne
have forudset dette. Lovudkastets art. 1 stk. 3 er en undtagelse både til hoved-
reglen i stk. 1 og undtagelsen i stk. 2. Art. 1 stk. 3 anvendes i tilfælde, hvor skade-
volder og skadelidte har deres sædvanlige opholdssted eller sæde i den samme
stat. I så fald anvendes denne lov. Undtagelsen er således en lex communis-regel.
Endelig kan parterne aftale, både før og efter tvistens opståen, hvilken lov, der
skal anvendes ved erstatning uden for kontrakt, jf. lovudkastets art. 4 stk. 1.
Lovvalgsaftalen skal være udtrykkelig eller fremgå med rimelig sikkerhed, jf.
art. 4 stk. 2. Lovudkastet indeholder særlige lovvalgsregler for erstatningskrav
som følge af urimelig konkurrence. Den individualiserende metode er ikke hjem-
let i udkastet til den hollandske lov om lovvalget ved erstatning uden for
kontrakt.

6. Tyskland og de germansk-inspirerede civil law-lande

6.1 Tyskland
I tysk ret var lovvalget ved erstatning uden for kontrakt indtil i år udelukkende
reguleret af EGBGB art. 38.53 Efter denne bestemmelse kan en i udlandet foreta-
get deliktsretlig handling ikke over for en tysk statsborger medføre et videre
ansvar end det, der følger af tysk ret. Denne bestemmelse er taget til indtægt for,
at den afgørende lovvalgsregel er lex loci delicti?* Til denne regel anerkendte
man tre undtagelser. For det første følger det af § 1 i en forordning af 7. decem-
ber 1942, at tysk ret skal anvendes på skade på en tysk statsborger i udlandet,
såfremt skadelidte og skadevolder har sædvanligt opholdssted i Tyskland. Denne
lex communis-regel blev fortolket således, at den også fandt anvendelse i sager,

53 Jf. Einfuhrungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Art. 38 havde dette indhold: «Unerlaubte
Handlungen. Aus einer im Ausland begangenen unerlaubten handling können gegen einen Deutschen
nicht weitergehende Ansprüche geltend gemacht werden, als nach den deutschen Gesetzen begründet
sind.»
54 Jf. f.eks. Christian von Bar: «Internationales Privatrecht. Zweiter Band. Besonderer Teil», 1991,
s. 468-476.
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hvor parterne alene havde sædvanligt opholdssted i den samme stat.55 For det
andet var det accepteret i retspraksis og teori, at parterne kunne aftale, hvilken
lov, der skulle anvendes.56 For det tredje var det på tilsvarende vis muligt at
anvende kontraktstatuttet, hvis et delikt var direkte knyttet til opfyldelsen af en
kontraktsmæssig forpligtelse.

Denne retsstilling blev i det væsentligste kodificeret ved en ændring af
EGBGB i 1999, hvor det erstatningsretlige lovvalg blev reguleret ved EGBGB
art. 40 til 42.57 Art. 40 stk. 1 til 3 har dette indhold:

«(1) Ansprüche aus unerlaubter Handlung unterliegen dem Recht des Staates, in dem
der Ersatzpflichtige gehandelt hat. Der Verletze kann verlangen, dass anstelle
dieses Recht das Recht des Staates angewandt wird, in dem der Erfolg eingetreten
ist. Das Bestimmungsrecht kann nur im ersten Rechtszug bis Ende des frühen
ersten Termins oder dem Ende des schriftlichen Vorverfahrens ausgeübt werden.
(2) Hatten der Ersatzpflichtige und der Verletzte zur Zeit des haftungsereignisses
ihren gewöhnlichen Aufenthalt in desselben Staat, so ist das Recht dieses Staates
anzuwenden. Handelt es sich um Gesellschaften, Vereine oder juristische
Personen, so steht dem gewöhnlichen Aufenthalt der Ort gleich, an dem sich die
Hauptverwaltung oder, wenn eine Niederlassung beteiligt ist, an dem sich diese
befindet.
(3) Ansprüche, die dem Recht eines anderen Staates unterliegen, können nicht gelten
gemacht werden, soweit sie

1. Wesentlich weiter gehen als zur angemessenen Entschädigung des Verletzten
erforderlich,

2. offensichlich anderen Zwecken als einer angemessenen Entschädigung des
Verletzten dienen oder

3. haftungsrechtlichen Regelungen eines fur die Bundesrepublik Deutschland
verbindlichen Obereinkommens widersprechen.»

Ifølge den nugældende EGBGB art. 40 stk. 1, afgøres erstatning uden for
kontrakt således efter loven i den stat, hvor skadevolder handlede. Skadelidte kan
dog vælge, at loven i den stat, hvor skaden indtrådte, skal anvendes i stedet. Dette
er således en kodifikation af den gældende lex loci delicti-regeh Efter EGBGB
art. 40 stk. 2, skal i tilfælde, hvor skadelidte og skadevolder på tidspunktet for
den skadegørende handling har sædvanligt opholdssted i den samme stat, denne
stats lov dog anvendes. Dette er således en kodifikation af § 1 i forordningen af
7. december 1942, således som bestemmelsen var blevet fortolket i retspraksis.

En ny regel er indført i art. 40 stk. 3. Efter denne regel kan erstatningsretlige
krav, som er underlagt fremmed ret, ikke gøres gældende, såfremt de går væsent-

55 Jf. Christian von Bar op. cit. s. 487-^90.
56 Jf. Christian von Bar op. cit. s. 490-492.
57 Jf. lov af 31. maj 1999. Motiverne til loven, der også indfører nye regler for lovvalget i tings-
retlige sager i EGBGB art. 46, findes bl.a. i Bundesrat Drucksache 759/98 af 4. september 1998
(herefter «Motiver»).
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ligt videre end det er nødvendigt for at kompensere skadelidte, eller de åbenbart
tjener andre formål end at give skadelidte kompensation. Formålet med denne
regel er at undgå at skulle anvende fremmed ret, hvori de såkaldte «multiple» og
«punitive damages», som kendes fra især amerikansk ret, er hjemlet.58

Ifølge EGBGB art. 42 kan parterne efter tvistens opståen aftale, hvilken lov,
der skal anvendes. Lovvalget berører ikke tredjemands rettigheder. I bestem-
melsen stilles ikke krav til lovvalgsaftalens tydelighed, og af motiverne fremgår,
at såvel udtrykkelige som stiltiende lovvalgsaftaler accepteres.59

En væsentlig nyskabelse i EGBGB er art. 41. Bestemmelsen har denne ordlyd:

«(l)Besteht mit dem Recht eines Staates eine wesentlich engere Verbindung als mit
dem Recht, das nach den Artikeln 38 bis 40 Abs. 2 massgebend wäre, so ist jenes
Recht abzuwenden.

(2) Eine wesentlich engere Verbindung kann sich insbesondere ergeben
Laus einer besonderen rechtlichen oder tatsächlichen Beziehung zwishen den

Beteiligten im Zusammenhang mit dem Schuldverhältnis oder ...»

Denne bestemmelse er således en undtagelsesbestemmelse til lex loci delicti og
lex communis. Reglen kan dog kun anvendes i tilfælde, hvor der er væsentlig
stærkere tilknytning (wesentlich engere Verbindung) til loven i en anden stat, end
den, der følger afart. 40. EGBGB art. 41 er udtryk for en skønsmæssig vurde-
ring, hvorfor den individualiserende metode hjemles i tysk ret, som en begræn-
set undtagelse til de almindelige lovvalgsregler. I motiverne til EGBGB art. 41 er
det bl.a. anført, at reglen er nødvendig, fordi man ikke i alle sagstyper med rette
kan anvende specielle tilknytningsfaktorer, og fordi en vis smidighed for endnu
ikke forudsete tilfælde er nødvendig. Det er endvidere anført, at tilsvarende und-
tagelsesklausuler (Ausnahmeklausel) findes i schweizisk og østrigsk ret.60 Ifølge
art. 41 stk. 2 kan en sådan væsentlig stærkere tilknytning navnlig bestå af en sær-
lig retlig eller faktisk forbindelse mellem de implicerede i sammenhæng med
skyldforholdet. I forarbejderne til denne bestemmelse hedder det, at en særlig ret-
lig tilknytning f.eks. kan være et kontraksforhold, mens en særlig faktisk forbin-
delse kan være «etwa aus socialem Kontakt». Det er også anført, at reglen i
enkelte tilfælde undtagelsesvist kan anvendes til udelukkende at vælge mellem
handlingsstedet og skadesstedet.61

6.2 Østrig

I den østrigske Bundesgezets über das internationale Privatrecht (IPR-Gesetz)62

er lovvalget ved erstatning reguleret i § 48:

58 Jf. Motiver s. 28-30.
•w Jf. Motiver s. 33-34.
60 Jf. Motivers. 31.
61 Jf. Motiver s. 32.
62 Jf. lov af 15. juni 1978.
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«Ausservertragliche Schadenersatzansprüche. (1) Ausservertragliche Schadenersatz-
ansprüche sind nach dem Recht des Staates zu beurteilen, in dem das den Schaden
verursachende Verhalten gesetz worden ist. Besteht jedoch fur die Beteiligten eine stär-
kere Beziehung zum Recht ein und desselben anderen Staates, so ist dieses Recht
massgebend.»

Ifølge § 48 stk. 1 pkt. 1 afgøres erstatning uden for kontrakt således efter loven i
den stat, hvor den skadegørende handling blev foretaget. Bestemmelsen foreslås
dog fortolket således, at skadesstedets lov undtagelsesvist kan anvendes i stedet
for handlingsstatens lov, såfremt skadevolder burde have indset, at hans handling
ville forvolde skade i en anden stat. Ifølge IPR-Gesetz § 48 stk. I pkt. 2, der er
en undtagelsesbestemmelse (Ausnahmeklausel), skal loven i en anden stat dog
anvendes, såfremt der for begge parter består en stærkere tilknytning til loven i
denne anden stat. I modsætning til den tyske Ausnahmeklausel i EGBGB art. 41,
jf. afsnit 6.1, kræves der således i den østrigske IPG-Gesetz, at begge parter, og
derfor ikke sagen som sådan, skal have en stærkere tilknytning til loven i den
pågældende anden stat. Reglen anvendes i hovedsagen kun på lex communis-
tilfælde, men efter sin ordlyd er den ikke begrænset hertil.

6.3 Schweiz

Den schweiziske Bundesgesetz über das Internationale privatrecht (IPRG)
art. 132 indeholder udgangspunktet:

«Die Parteien können nach Eintritt des schädigenden Ereignisses stets vereinbaren,
dass das Recht am Gerichtort anzuwenden ist.»

Af bestemmelsen fremgår, at parterne efter at skaden er opstået, kan aftale, at den
stats lov, hvor sagen er anlagt, skal anvendes på erstatning uden for kontrakt.63

Har parterne ikke aftalt dette lovvalg, gælder art. 133 stk. 1 og 2:

«(1) Haben Schädiger und Geschädigter ihren gewöhnlichen Aufenthalt im gleichen
Staat, so unterstehen Ansprüche aus unerlaubter handlung dem Recht dieses Staates.
(2) Haben Schädiger und Geschädigter ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht im
gleichen Staat, so ist das Recht des Staates anzuwenden, in dem die unerlaubte
Handlung begangen worden ist. Tritt der Erfolg nicht in dem Staat ein, in dem die
unerlaubte Handlung begangen worden ist, so ist das Recht des Staates anzuwenden,
in dem der Erfolg eintritt, wenn der Schädiger mit dem Eintritt des Erfolges in
diesem Staat rechnen musste.»

63 Jf. lov af 18. december 1987. En lovkommentar er lavet af Bernard Dutoit: «Commentaire de la
loi federale du 18 décembre 1987», 1997. Erstatning uden for kontrakt behandles på s. 362^409, og
undtagelsesreglen på s. 3-42. «Art. 132: Die Parteien können nach Eintritt des schädigenden
Ereignisses stets vereinbaren, dass das Recht am Gerichtort anzuwenden ist.»
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Det følger således af IPRG art. 133 stk. 1, at erstatningsretlige krav, hvor parter-
ne har sædvanligt opholdssted i den samme stat, at loven i denne stat skal anven-
des. Udgangspunktet er således i mangel af det aftalte forum-lovvalg, at lex com-
munis skal anvendes. Har parterne ikke sædvanligt opholdssted i den samme stat,
følger det af IPRG art. 133 stk. 2 pkt. 1, at lovvalget sker til fordel for loven i den
stat, hvor den skadegørende handling blev foretaget. Indtræffer skaden imidler-
tid i en anden stat, skal loven i denne stat anvendes, såfremt skadevolder kunne
have forudset, at skaden kunne indtræde dér, jf. art. 133 stk. 2 pkt. 2. Der gælder
særlige regler i IPRG art. 135 for lovvalget ved produktansvar. Schweiz har i
øvrigt ratificeret Haager-trafikuheldskonventionen, jf. afsnit 1.2.

Den schweiziske Ausnahmeklausel findes ikke i lovens afsnit om erstatning
uden for kontrakt, men i stedet i det generelle afsnit 2 om lovvalg, således at
reglen, der findes i art. 15, gælder som en undtagelse til alle lovvalgsreglerne.
Bestemmelsen har dette indhold:

«(1) Das recht, auf das dieses Gesetz verweist, ist ausnahmweise nicht anwendbar,
wenn nach den gesamten Umständen offensichtlich ist, dass der Sachverhalt mit
diesem Recht in nur geringem, mit einem anderen Recht jedoch viel engerem
Zusammenhang steht.
(2) Diese Bestimmung ist nicht anwendbar, wenn eine Rechtswahl vorliegt.»

Ifølge IPRG art. 15 stk. 1 er således en efter loven udpeget lov undtagelsesvist
ikke anvendelig, hvis det under hensyntagen til omstændighederne er klart, at
sagen har kun en ringe tilknytning til den efter loven anvendelige lov, og at sagen
har en meget stærkere tilknytning til en anden lov. Denne undtagelse er, ligesom
både den tyske og østrigske Ausnahmenklausel i hhv. EGBGB art. 41 og IPR-
Gesetz § 48 stk. 1, baseret på den individualiserende metode. Den schweiziske
regel har efter sin ordlyd meget klart karakter af en undtagelsesbestemmelse,
ligesom det i den schweiziske regel i modsætning til undtagelsesbestemmelserne
i tysk og østrigsk ret fremgår, at der på ene side skal være en meget ringe til-
knytning til den efter hovedreglen udpegede lov, og på den anden side en meget
stærk tilknytning til en anden lov. Art. 15 stk. 1 finder ikke anvendelse, hvor par-
terne har benyttet sig af partsautonomien.

6.4 Grækenland

I Grækenland følger det afart. 26 i den græske civillovbog, at erstatning uden for
kontrakt afgøres efter loven i den stat, hvor den skadegørende handling blev fore-
taget.64 Loven indeholder ingen undtagelser til art. 26, men der synes at være
mulighed for at lægge vægt på loven i virkningsstaten i tilfælde, hvor skaden er
grænseoverskridende, at anvende en kombination af skadesstatens og virknings-
statens lov, eller at anvende loven i den af disse stater, hvortil den skadegørende

64 Jf. lov af 15. marts 1940, som senest ændret ved dekret nr. 456 af 17. og 24. oktober 1984.
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handling har sin nærmeste tilknytning. Den individualiserende metode anvendes
ikke i græsk ret ved erstatning uden for kontrakt.

7. De nordiske lande

7.1 Sverige

Lovvalget ved erstatning uden for kontrakt er generelt set ulovreguleret i svensk
ret. Gældende ret fremgår tåCrönsiö-sagen fra 1969, hvor et svensk ægtepar var
på bilrejse i bl.a. Holland.651 Holland kørte manden i forbindelse med en und-
vigemanøvre ind i et vejtræ, og hustruen kom alvorligt til skade. Manden var
ansvarlig for ulykken, og hans forsikringsselskab blev sagsøgt i Sverige af hust-
ruen. Efter hollandsk ret var manden ikke erstatningsansvarlig, da der krævedes
grov uagtsomhed. Efter svensk ret ville manden derimod blive anset for ansvar-
lig. Bilen var indregistreret og forsikret i Sverige. Den svenske højesteret fandt,
at erstatningsansvaret skulle afgøres efter lex loci delicti, dvs. hollandsk ret.66 På
baggrund af denne dom antages det, at der i svensk ret ikke gælder nogen lex
communis-regel, men en sådan regel anbefales de lege ferenda. Med hensyn til
grænseoverskridende delikter betragtes spørgsmålet for «olöst», men både den
individualiserende metode og valgmulighed for skadelidte mellem skadesstedets
og handlingsstedets lov anbefales af teorien.67 Sverige har hverken ratificeret
Haager-produktansvarskonventionen eller Haager-trafikuheldskonventionen.
Særlige regler gælder for produktansvar og trafikskader, jf. for sidstnævnte til-
fældegruppes vedkommende trafikskade lagen 1975:1410, der blev ændret som
en konsekvens af Crönsiö-dommen.

7.2 Norge

I norsk ret er det antaget og statueret i retspraksis, at hovedreglen ved lovvalget
ved erstatning uden for kontrakt er lex loci delicti forstået således, at det er hand-
lingsstedets lov, der er afgørende.68 Dette er imidlertid kun hovedreglen, og der er
eksempler på brug af den individualiserende metode, jf. Irma-Mignon-sagen, jf.
afsnit 2.2, samt Rt. 1956 s. 246 («turbussdommen») om et sammenstød i Sverige
mellem en norsk bus og en svensk lastbil, hvor norsk ret blev anvendt. I tilfælde
af grænseoverskridende delikter antages det, at skadelidte kan vælge mellem
loven i handlingsstaten og loven i skadesstaten, såfremt begge disse love pålæg-
ger ansvar. Er det derimod kun loven i skadesstaten, der medfører ansvar, antages
det, at skadevolder kun ifalder ansvar, såfremt han burde være klar over faren for

65 Jf. ND 1969.123 HS.
66 Jf. Michael Bogdan: «Svensk internationell privat- och processrätt», 5. udg. 1999, s. 267.
67 Jf. Michael Bogdan op. cit. s. 268.
68 Jf. Karsten Gaarder: «Innføring i internasjonal privatrett», 2. udg. 1990 ajourført ved Hans Petter
Lundgaard, s. 127, og bl.a. Rt. 1938 s. 691, Rt. 1961 s. 730 og Rt. 1969 s. 1308.
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skadelige virkninger i nabolandet.69 Norge har i øvrigt ratificeret Haager-produkt-
ansvarskonventionen, men ikke Haager-trafikuheldskonventionen.

7.3 Finland

I Finland er dér ligesom i Norge ikke nogen generelle lovregler om lovvalget ved
erstatning uden for kontrakt. Der er efter det oplyste heller ikke nogen højeste-
retsdomme om det deliktsretlige lovvalg. Teorien har indtil 1970'erne imidlertid
været faste tilhængere af lex loci delicti, i hvert fald, hvor både handlings- og
virkningssted var i den samme stat. I det seneste snes år er den finske teori skif-
tet fra lex loci delicti til fordel for den individualiserende metode, formentlig som
hovedreglen. Finland har ikke ratificeret Haagerkonventionerne om produkt-
ansvar og trafikuheld.

7.4 Danmark

Danmark har traditionelt været et land, hvor lex loci delicti var den afgørende
lovvalgsregel. Teorien har anbefalet, at fastlæggelsen af skadesstedet skulle ske
ud fra den individualiserende metode, og at lex loci delicti kunne fraviges, hvis
parterne har fælles bopæl. Borum frarådede ligefrem den individualiserende
metode, hvorimod Philip i visse tilfælde vil anvende den individualiserende
metode.70 I tre afgørelser fra 1960'erne og 1980'erne vedrørende trafikuheld har
domstolene imidlertid anvendt den individualiserende metode.71 Danmark har
hverken ratificeret Haager-traflkuheldskonventionen eller Haager-produkt-
ansvarskonventionen.

I nyere teori anbefales det, at der tages udganspunkt i den individualiserende
metode, således at handlingsstedets lov indgår som et vigtigt, hvis ikke det ene-
ste, moment i sagen.72 Det er også blevet foreslået, at den individualiserende
metode skal være udgangspunktet, således at skønsudøvelsen tæmmes ved brug
af formodningsregler efter principperne i Romkonventionens art. 4. Efter denne
opfattelse er der en formodning for, at sagen har den nærmeste tilknytning til
loven i den stat, hvor handlingen blev foretaget. Har parterne bopæl i den samme
stat, bør denne lov dog anvendes. Disse formodningsregler foreslås fraveget,
såfremt det af omstændighederne som helhed fremgår, at sagen har nærmere til-
knytning til loven i en anden stat end den, som følger af formodningsreglerne.73

69 Jf. Hans Petter Lundgaard op. cit. s. 129.
70 Jf. O.A. Borum, «Lovkonflikter», 7. udg. 1970, s. 167 og 172. Jf. Allan Philip: «Dansk inter-
national privat- og procesret», 3. udg. 1976, s. 375. Sml. Torben Svenné Schmidt: «International for-
mueret», 1986, s. 220-228.
71 Jf. U 1967.405 0, ASD 1968 B 26 og U 1982.886 V.
72 Jf. Joseph Lookofsky: «International privatret på formuerettens område», 2. udg. 1997, s. 100-101.
7? Jf. Peter Arnt Nielsen: «International privat- og procesret», 1997, s. 602.
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8. EU

EUs forsøg på at udarbejde regler om lovvalget ved erstatning uden for kontrakt
har strakt sig over mere end 30 år. Det begyndte med udarbejdelsen af
Romkonventionen i 1968.

8.1 Romkonventionen

Da man i EU i 1968 påbegyndte arbejdet med Romkonventionen, der som
bekendt alene omfatter lovvalget i kontrakt, var det hensigten, at konventionen
også skulle indeholde regler om lovvalget ved erstatning uden for kontrakt. Et
udkast til en sådan «dobbelt» konvention forelå i 1972.74 Udkastet indeholdt i art.
10 til 14 lovvalgsregler for erstatning uden for kontrakt. Den væsentligste lov-
valgsregel fandtes i art. 10.

Efter art. 10 stk. 1 var det udgangspunktet, at lovvalget for erstatningsansvar
uden for kontrakt skulle ske til fordel for loven i den stat, hvor skadestilføjelsen
foregik, dvs. lex loci delicti. Ordlyden syntes at tyde på, at der skulle lægges vægt
på den stat, hvor skaden indtraf i stedet for den stat, hvor den skadegørende hand-
ling blev foretaget.75 Dette udgangspunkt kunne imidlertid fraviges efter stk. 2,
såfremt der på den ene side ikke var nogen afgørende (significant) tilknytning
mellem sagen og den stat, hvor skadestilføjelsen foregik, og der på den anden
side var overvejende (predominant) tilknytning i sagen til en anden stat. I så fald
skulle loven i denne anden stat anvendes. Undtagelsen indebar alene, at lex loci
delicti kunne fraviges, hvis den pågældende kvalificerede tilknytning forelå til et
andet land.

I art. 10 stk. 3 var det anført, at denne stærkere tilknytning til en anden stat
skulle været baseret på en tilknytningsfaktor, som var fælles for både skadelidte
og skadevolder, og, hvis sagen drejede sig om ansvar for andre, fælles tilknyt-
ningsfaktorer mellem skadelidte og den pågældende tredjemand. Endelig var det
fastsat i art. 10 stk. 4, at lovvalget skulle afgøres separat for de skadelidte, hvis
der var to eller flere skadelidte.

Udkastets art. 11 indeholdt en regel om deliktstatuttets omfang, mens det i
art. 12 var bestemt, at lex loci delicti altid skulle anvendes på spørgsmålet om,
hvorvidt ordens- eller sikkerhedsforskrifter var overtrådt.

Udkastets art. 13 regulerede lovvalget for de såkaldte quasi-delikter, f.eks. res-
titutionskrav. Sådanne forpligtelser skulle bedømmes efter loven i den stat, hvor
grundlaget for forpligtelsen var opstået. En anden lov kunne dog anvendes, hvis

74 Jf. Allan Philip, NTIR 1972 s. 177-188, hvor konventionsudkastet findes på s. 220. Der er udar-
bejdet en forklarende rapport af Mario Giuliano, Paul Lagarde og Th. van Saase van Ysselt i Doc.
XiV/408/72 og Doc. XIV/579/72. Jf. også Ole Lando, Bernd von Hoffmann og Kurt Siehr:
«European Private International Law of Obligations», 1975, om en konference i 1974 i København,
hvor udkastet blev indgående behandlet.
75 Jf. Allan Philip op. cit. s. 184
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der på grund af parternes fælles tilknytning til et andet land fandtes en over-
vejende tilknytning til dette land. Kravene i art. 13 for at fravige lex loci delicti
var således knap så høje som i art. 10 stk. 2.

Efter udkastets art. 14 fandt art. 11 til 13 ikke anvendelse på statens og offent-
lige virksomheders, deres organers og fuldmægtiges ansvar som følge af ud-
øvelsen af deres funktioner.

En række af udkastets almindelige regler, f.eks. om ordre public og udeluk-
kelse af renvoi fandt også anvendelse på deliktstatuttet.

Udkastets regler om lovvalget ved erstatning uden for kontrakt indgik ikke i
den endelige Romkonvention. Dette skyldtes, at man af tidsmæssige årsager efter
at Storbritannien, Irland og Danmark var blevet optaget i Fællesskabet, hvor
arbejdet med konventionsudkastet lå stille fra 1972 til 1975, besluttede sig for at
lade erstatningsretten udgå for senere at udarbejde en separat konvention for de
deliktsretlige forpligtelser.76

8.2 Arbejdet med Rom II

Der skulle gå mere end 20 år fra de forliste forhandlinger i 1975 til det tidspunkt,
hvor EU søsatte nye initiativer om harmonisering af reglerne om lovvalget ved
erstatning uden for kontrakt. Først i 1997 iværksatte EU således en undersøgelse
af medlemsstaternes regler på området. Indførelsen af den nye lov i England i
1995, jf. afsnit 4.4, var formentlig en medvirkende årsag til det nye initiativ fra
EUs side. Da undersøgelsen var tilendebragt, etableredes der en arbejdsgruppe,
som skulle undersøge behovet og muligheden for at udarbejde fælles regler på
området. Arbejdsgruppen konkluderede i slutningen af 1998, at det både ville
være ønskeligt og muligt at udarbejde fælles lovvalgsregler om erstatning uden
for kontrakt, hvorefter dens mandat blev ændret, således at den fra 1999 skal
udarbejde forslag til regler om lovvalget ved erstatning uden for kontrakt.

Arbejdsgruppen har indtil nu navnlig diskuteret, hvorvidt udkastet bør baseres
på lex loci delicti eller den individualiserende metode. Drøftelserne er foregået
på grundlag af et foreløbigt udkast til konvention om lovvalget ved erstatning
uden for kontrakt. De foreløbige drøftelser har vist, at der tegner sig et flertal for
lex loci delicti forstået som den stat, hvor skaden indtraf. På den anden side har
drøftelserne også vist, at der er et behov for visse undtagelser, der for tiden ser
ud til at blive en lex communis-regel og tilfælde, hvor sagen har en betydeligt
stærkere tilknytning til en anden stat end den, hvori skaden indtrådte.

Det er håbet, at arbejdsgruppen kan være færdig med arbejdet i løbet af 2000.
Dette må dog nok kræve, at Kommissionen eller en medlemsstat benytter sig af
initiativretten under Amsterdam-traktaten, jf. Rom-traktatens art. 67 stk. 1, og
fremsætter et forslag til forordning om lovvalget ved erstatning uden for
kontrakt.

76 Jf. Giuliano-Lagarde, EFT 1980 C 282 s. 6-7.
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8.3 GEDIP-udkastet

EU-arbejdsgruppen har fået forelagt et udkast til konvention udarbejdet af Den
Europæiske Gruppe for International Privatret (herefter GEDIP), som er en grup-
pe bestående af især professorer i International privat- og procesret fra højere
læreanstalter fra en række vest-europæiske stater.

Dette GEDIP-udkast er baseret på systematikken i Romkonventionens art. 4,
således at udgangspunktet er den individualiserende metode, jf. udkastets art. 3
stk. 1. Efter denne bestemmelse er en ikke-kontraktsretlig forpligtelse underlagt
loven i den stat, som forpligtelsen har sin nærmeste tilknytning til. Dette svarer
til Romkonventionens art. 4 stk. 1 pkt. 1 Ved afgørelsen af, hvortil sagen har sin
nærmeste tilknytning, skal der tages hensyn til «any pre-existing or contempla-
ted relationship» mellem parterne, jf. udkastets art. 3 stk. 5.

Udkastets art. 3 stk. 2 og 3 indeholder to formodningsregler. Disse formod-
ningsregler skal dog ikke anvendes, hvis det fremgår af omstændighederne som
helhed, at forpligtelsen har nærmere tilknytning til en anden stat, jf. udkastets
art. 3 stk. 4, der således svarer til Romkonventionens art. 4 stk. 5 andet led.

Ifølge art. 3 stk. 2 formodes det, at forpligtelsen har den nærmeste tilknytning
til den stat, hvor skadevolder og skadelidte begge har sædvanligt opholdssted på
tidspunktet for den erstatningspådragende begivenheds indtræden. Dette er en lex
communis-regel. Efter bestemmelsen kræves det ikke, at der er yderligere til-
knytning mellem parterne end deres fælles sædvanlige opholdssted, f.eks., at par-
terne forud for begivenheden havde aftalt at rejse sammen. Det kræves heller
ikke, at skaden indtraf i den stat, hvor parterne har fælles sædvanligt opholdssted.
Alene det forhold, at parterne har sædvanligt opholdssted i den samme stat er til-
strækkeligt til at «bære» formodningsreglen.

GEDIP-udkastets art. 3 stk. 3 omhandler tilfælde, hvor skadevolder og skade-
lidte har sædvanligt opholdssted i forskellige stater på tidspunktet for den erstat-
ningspådragende adfærd, og hvor denne adfærd foretages og forvolder skade i
den samme stat. I disse tilfælde formodes den pågældende forpligtelse at have
den nærmeste tilknytning til den stat, hvor skaden forvoldes. Dette er en lex loci
delicti-regel til fordel for loven i den stat, hvor skaden indtræffer i tilfælde, hvor
den erstatningspådragende adfærd ikke er grænseoverskridende.

Formodningsreglen i art. 3 stk. 3 er således begrænset til tilfælde, hvor par-
terne har sædvanligt opholdssted i forskellige stater, hvorfor reglen ikke kan
anvendes, når parterne har sædvanligt opholdssted i den samme stat. I så fald
anvendes i stedet lex communis-reglen. Art. 3 stk. 3 kan heller ikke anvendes,
hvor den skadegørende adfærd er grænseoverskridende. Dette betyder, at man
skal anvende den individualiserende metode i sager, hvor parterne har sædvan-
ligt opholdssted i hver sin stat, såfremt den erstatningspådragende adfærd foreta-
ges i én stat og forvolder skade i en anden stat. Dette var f.eks. de faktiske for-
hold i både Bier- og Shevill-sagerne, jf. afsnit 1.2.

Formodningsreglerne i GEDIP-udkastets art. 3 stk. 2 og 3 er begrænset til de
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oplagte tilfælde, hvor parterne har sædvanligt opholdssted i den samme stat, og
de ligeså klare tilfælde, hvor dette ikke er tilfældet, men hvor handlingen og
skaden sker i den samme stat.

GEDIP-udkastets art. 4 indeholder tre formodningsregler, som anvendes i sær-
lige typer af sager, hvorfor disse regler fortrænger de generelle formodnings-
regler i udkastets art. 3 stk. 2 og 3.

Ifølge art. 4 litra a formodes erstatningsretlige forpligtelser i anledning af
krænkelse af privatlivets fred og æreskrænkelser at have den nærmeste tilknyt-
ning til den stat, hvor skadelidte på tidspunktet for skadens indtræden har sit sæd-
vanlige opholdssted.

Erstatningsretlige forpligtelser i tilfælde af urimelig konkurrence eller be-
grænsende handelspraksis formodes at have den nærmeste tilknytning til den
stat, hvis marked påvirkes af den skadegørende adfærd, jf. udkastets art. 4 litra b.

Erstatningsretlige forpligtelser i tilfælde af person- eller tingsskade som følge
af miljøuheld, formodes at have den nærmeste tilknytning til loven i den stat,
hvor skaden indtræffer, jf. art. 4 litra c.

GEDIP-udkastet indeholder i øvrigt i art. 7 særlige lovvalgsregler for «non-
contractual obligations arising out of an event other than a harmful event». Der
tænkes her især på uberettiget berigelse, restitution og negotorium gestio. Det er
muligt, at reglen også omfatter förhandlingsansvar i tilfælde, hvor en kontrakt
ikke indgås. Også disse lovvalgsregler er baseret på den individualiserende meto-
de kombineret med formodningsregler.

GEDIP-udkastet indeholder i art. 8 en regel om partsautonomi, hvorefter par-
terne kan vælge den anvendelige lov og derved fravige det lovvalg, som følger
af konventionens regler. Efter bestemmelsen kan lovvalgsaftalen kun indgås
udtrykkeligt og kun efter at tvisten er opstået. Det er også fastsat, at det aftalte
lovvalg ikke kan gribe ind i tredjemands rettigheder.

I forhold til internationalt præceptive regler er der i GEDIP-udkastets art. 9
fastsat en bestemmelse, som svarer til Romkonventionens art. 7, mens art. 10
indebærer, at ordens- og sikkerhedsforskrifter i skadesstaten skal tages i betragt-
ning ved afgørelse af erstatningsansvaret. I art. 13 findes en bestemmelse om
udelukkelse af renvoi, mens art. 14 er en ordre public-bestemmelse.

GEDIP-udkastets art. 5 fastsætter deliktstatuttets omfang. Art. 6 indeholder en
regel om skadelidtes adgang til direkte søgsmål mod en forsikringsgiver, som
indrømmes, hvis en sådan ret er hjemlet i lex causae eller i den for forsikrings-
aftalen gældende lov. Art. 11 er en regel om subrogation. Reglen er kopieret fra
Romkonventionens art. 13.

Endelig indeholder udkastet i art. 12 stk. 1 en regel, hvorefter en juridisk per-
son antages at have sædvanligt opholdssted i den stat, hvor dens centrale admi-
nistration er beliggende. Er skaden sket som led i erhvervsudøvelse, anses, det
sædvanlige opholdssted dog for at være i den stat, hvor den juridiske persons
hovedforretningssted er beliggende, jf. art. 12 stk. 2 pkt. 1.
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9. Konklusion

Den kommende regulering fra EUs side af lovvalget ved erstatning uden for
kontrakt har i høj grad aktualiseret spørgsmålet om, hvorledes man bedst udfor-
mer regler på dette retsområde. Den radikale udvikling, som fandt sted i USA,
har fra et europæisk synspunkt sat fokus på to aspekter af den individualiserende
metode.

Det første aspekt er, at «Den amerikanske Revolution» kan bidrage til at skabe
debat om, hvorvidt man i Europa skal have et «katalog» over de hensyn, der skal
iagttages ved skønsudøvelsen i forbindelse med at finde loven i den stat, som for-
holdet har den nærmeste tilknytning til. I bekræftende fald vil de europæiske
domstole fremover foretage det deliktretlige lovvalg ud fra «Governmental
Interest Analysis», og om sagen vil fa et «godt» resultat.

Dette vil være en meget radikal ændring af gældende ret for de fleste europæ-
iske stater af flere grunde. Et katalog vil derfor næppe blive indeholdt i de kom-
mende EU-regler. For det første er der ikke, hverken i de enkelte EU-staters eller
EUs internationale privatret, tradition for at have sådanne kataloger. De europæ-
iske dommere foretager heller ikke, i hvert fald ikke åbenlyst, en interesseafvej-
ning svarende til den, der foretages af amerikanske dommere. For det andet pri-
oriteres forudsigelighed i retsanvendelsen stadig meget højt i Europa, hvor lex
loci delicti fortsat regerer som hovedreglen, og hvor den individualiserende
metode, bortset fra måske Finland og Danmark, har undtagelsens skær og kun
anvendes som en sikkerhedsklausul. For det tredje er europæiske domstole, bort-
set fra irske og engelske, ikke vant til at være så retsskabende, som amerikanske
domstole traditionelt er på grund af den grundlæggende, historisk betingede, for-
skel mellem domstolenes rolle i en civil law-stat og en common law-stat.77

Det andet aspekt af Den amerikanske Revolution er, at udviklingen i USA har
blotlagt ulemperne ved lex loci delicti og påvist behovet for en fleksibel und-
tagelse. Dette har vundet gehør i Tyskland, Østrig, Schweiz, England og de nor-
diske stater. Der er således i Europa foregået en moderat udvikling for så vidt
angår den individualiserende metode. Samtidig har retsudviklingen i f.eks. staten
New York også vist, at den individualiserende metode i «fri form» ikke er særlig
attraktiv, hvorfor det kan være nøvendigt med formodningsregler eller en an-
givelse af, hvilke elementer eller faktorer, der kan lægges vægt på ved skøns-
udøvelsen. Dette har man fundet hensigtsmæssigt i de stater, som anvender den
individualiserende metode.

To muligheder synes herefter at stå åbne for de kommende EU-regler, når hen-
ses til, at stort set alle medlemsstater anvender lex loci delicti som hovedreglen i
national ret.

Den første løsning, og den mest radikale, er at følge strukturen i GEDIP-
udkastet, således at den individualiserende metode er udgangspunktet. Hensynet

77 Sml. Hanotiau op. cit. s. 97, og Vitta op. cit. s. 3.
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til forudsigelighed i retsanvendelsen imødegås da ved at opstille formodnings-
regler, først og fremmest til fordel for lex loci delicti. Graden af forudsigelighed
kan øges i takt med styrken af formodningsreglerne.

Den anden løsning er at fastholde lex loci delicti som en fast hovedregel.
Hovedreglen bør dog kombineres med en undtagelse baseret på lex communis, da
denne ligeledes er accepteret af alle stater i Unionen. Det vil også være hen-
sigtsmæssigt og i takt med udviklingen i en række europæiske stater, der i de
seneste år har lovgivet om lovvalget ved erstatning uden for kontrakt, at der laves
en fleksibel undtagelse baseret på den individualiserende metode. Undtagelsen
kan have karakter af en regel med et større eller mindre anvendelsesområde, lige-
som den kan kombineres med forskellige kriterier.
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