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Av professor ESKO HOPPU, Finland

Ett gammalt ordstäv lyder: »Historien upprepar sig«. Denna sanning
synes gälla även i fråga om de nordiska juristmötena, ty då de nordiska
juristerna sammanträdde till det 19 :e juristmötet i Stockholm i augusti
1951 var diskussionsämnet den första dagen »Skadestånd och försäk-
ring«. Den gången behandlade professor Ivar Strahl från Uppsala för-
hållandet mellan skadestånd och försäkring i ljuset av den utveckling,
man då kunne förutse. I dag, på dagen 27 år senare står vi inför samma
problemställning.

Den långa tidsrymd som gått är grund nog för att upptaga det tidigare
behandlade ämnet till förnyad granskning. Beträffande försäkring och
skadestånd finns även särskild anledning härtill. Många av de tanker,
som framfördes på det nordiska juristmötet år 1951, har nämligen aktua-
liserats i praktiken först i slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet,
flera först nu.

Frågan om förhållandet mellem skadestånd och försäkring utgör en
omfattande problemställning, som berör förutom sak- och egendoms-
skador, i högsta grad även personskador. I samtliga nordiska länder finns
det t.ex. ett flertal olika former av socialförsäkring, med vilka man i
främsta rummet strävar till at trygga existensminimum för den, som lidit
personskada. Dette basskydd fungerar så, att dess erhållande inte är be-
roende av förutsättningarna för skadeståndskyldighet, och inte heller av
om den skadeståndskyldige förmår erlägga skadestånd. Vill man erhålla
en helhetsbild av förhållandet mellan skadestånd och försäkring, är man
tvungen att granska både personskadorna och sakskadorna. En gransk-
ning av frågeställningen ur ett så vidsträckt perspektiv skulle dock på ett
orimligt sätt utvidga framställningen. Därför har jeg sett mig föranlåten
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att begränsa granskningen att närmast gälla sakskador. Denne begräns-
ning är motiverad med hänsyn till, att planer på att reformera särskilt
försäkringens inverkan på ersättandet av sakskador i detta nu är aktuella.

Om vi vänder våra blickar mot det förgångna, är det inte lätt att
finna skäl att jämställa skadestånd och försäkring. Skadeståndet utgjorde
ursprungligen en del av en straffpåföljd, varur den med tiden skiljde
sig till en fristående civilrättslig påföljd. När det gäller försäkringen kan
vi däremot inte påvisa ett sådant samband med straffsystemet. Om vi
fortsättningsvis betraktar det lagstadgade skadeståndsansvaret, finns det
en tydlig skillnad mellan försäkring och skadestånd. Beträffande det
lagstadgade ansvaret är de förutsättningar på grund av vilka skade-
ståndsskyldigheten uppstår fastställda i lag. Vid försäkringen är däremot
försäkringsbolagets ersättningsskyldighet grundad på (försäkrings) av-
talet och dess villkor. Det är alltså fråga om två ersättningssystem, som
till sin grund tydligt kan särskiljas. Gemensamt för dem är, att de båda
strävar till att trygga den skadelidandes ställning.

Särskiljandet av skadeståndet och försäkringen har fortsatt ända till
början av 1970-talet. Det har likväl redan dessförinnan i lagstiftningen
ingått stadganden, på grund av vilka förekomsten av en försäkring kun-
nat påverka skadeståndsansvaret. T.ex. enligt den danska försäkringsav-
talslagens 25 § 1 mom. kan skadeståndsskyldigheten jämkas, om det för
skadesituationen finns en försäkring. Standganden av detta slag var li]^
väl av undantagsnatur, ty t.ex. i de övriga nordiska försäkringsavtals*
lagarnas 25 § finns inte motsvarande bestämmelse. Såsom huvudregel
gällde att försäkringen och skadeståndet var åtskilda, vilket i praktiken
innebar, att den skadelidande kunde välja mellan att söka ersättning på
grund av en sakförsäkring, som han tagit och att resa anspråk mot den
skadevållande med stöd av skadeståndsstadgandena. På grund av det sk.
berikandeförbudet kunde han dock vare sig i skadestånd eller med stöd
av försäkring erhålla ersättning mer än en gång; med andra ord, om han
exempelvis sökte ersättning med stöd av skadeståndsstadgandena av den
skadevållande, kunne han inte längre söka ersättning med stöd av för-
säkringen. Förekomsten av en försäkring påverkade likväl inte enligt de
då gällande stadgandena uppkomsten av ersättningsansvar för den ska-
devållande; ersättningsskyldigheten uppstod på samma grunder, obero-
ende av om den, som lidit skadan, var skyddad av sakförsäkring eller
icke.

Trots att försäkringen inte enligt gällande bestämmelser påverkade
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grunderna för uppkomsten av ersättningsskyldighet, har man förmodat
att försäkringen de facto påverkat skadeståndsansvaret. Man har antagit,
ehuru det inte i de nordiska länderna utförts någon egentlig vetenskaplig
undersökning av saken, att t.ex. förekomsten av en ansvarsförsäkring
kunnat inverka på domstolens prövning, då den dömt den skadevållande
ersättningsskyldig. Man har närmast trott, att domstolarna sänker kraven
på vållande och lättare dömer den skadevållande ersättningsskyldig, om
han är tryggad av en ansvarsförsäkring. Om fastställandet av skades-
tåndsskyldighetens storlek varit beroende av den skadevållandes förhål-
landen, har man likaså beaktat en ansvarsförsäkring såsom en central
faktor vid fastställandet av skadeståndsskyldigheten.

Vad sakförsäkringen angår, var läget oklarare än i fråga om ansvars-
försäkringen. Man har blott kunnat gissa, om den skadevållandes ställ-
ning påverkats av, att den skadelidande varit tryggad av en sakförsäk-
ring. I de flesta fall har problemet uppenbarligen inte alls uppmärksam-
mats, då domstolen inte varit medveten om förekomsten av en sakförsäk-
ring. Även i de fall, då förekomsten av sakförsäkringen kanske varit be-
kant, har den enligt min uppfattning knappast nämnvärt påverkat be-
dömandet av den skadevållandes skadeståndsskyldighet.

Då skadeståndslagstiftningen på 1970-talet förnyades i de flesta nor-
diska länderna, förändrades situationen. Man har tagit ståndpunkt till
ärendet, dels på lagstiftningsnivå gennem att i lagens stadgande inrymma
uttalanden om försäkringens inverkan på skadeståndsskyldigheten, så-
som man gjort t.ex. i Sverige, dels gennom att i lagmotiveringarna hän-
visa till försäkringens betydelse, såsom man gjort t.ex. i Finland. I denna
utveckling synes man likväl inte på 1970-talet ha omfattat några följd-
riktiga principer, utan det synes som om en väsentlig förändring i upp-
fattningarna skett inom en kort tidsrymd.

Om man granskar förhållandet mellan skadestånd och försäkring,
bör man först sträva till att avgöra, vilket av ersättningssystemen - ska-
deståndet eller försäkringen — som skall ställas i främsta rummet. Pro-
fessor Strahl konstaterade, då han refererade ämnet på det 19:e nordiska
juristmötet, att »skadestånd är ett ofullkomligt medel att bereda ersätt-
ning«. Han motiverade sin uppfattning med, att det inte är möjligt att
utsträcka skadeståndsskyldigheten att omfatta samtliga i praktiken upp-
kommande skadesituationer. Även om man skärpte stadgandena rörande
skadeståndsskyldighet, skulle det alltid bli kvar situationer, i vilka den
skadelidande blev utan ersättning på grund av skadeståndsstadgandena.
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Han påpekade vidare, att rätten till skadestånd ofta kan bli enbart en
rätt utan materiellt innehåll. Så går det om den skadeståndsskyldige inte
är i stånd att betala ersättningen.

De synpunkter, som professor Strahl framförde år 1951, är till sina
huvuddelar fortfarande väl grundade. Då man dessutom beaktar den
under senare tid alltmer omfattade uppfattningen, att den skadegöran-
des ställning och förhållanden vid fastställandet av skadeståndsskyldig-
heten i stor utsträckning skall beaktas, är det knappast troligt att skades-
tåndsskyldigheten skulle kunna utvidgas på ett sådant sätt, att den skade-
lidande alltid vore berättigad till ersättning på denna grund. Utan för-
säkring går det inte heller att lösa problemet med den skadeståndsskyldi-
ges betalningsoförmåga. Även andra beaktansvärda synpunkter talar för
att försäkringen skall ställas i främsta rummet, framför skadeståndsskyl-
digheten. Utredningen av ersättningen har i försäkringsverksamheten
standardiserats långt på ett sådant sätt, att den skadelidandes möjlig-
heter att driva in ersättningen är av helt annan klass än vad som gäller
i fråga om skadestånd. Även om den skadevållande inser sin ersättnings-
skyldighet, kan han för att vinna tid föra ärendet till domstol, varvid han
nuförtiden ofta erhåller betalingsanstånd med fördelaktig ränta. Det är
dessutom alltid möjligt, att domstolen befriar honom från skadestånds-
skyldighet eller i vart fall nedsätter denna, t.ex. på grund av att den
skadelidande medverkat till vållandet av skadan eller med stöd av de i
skadeståndsreglerna intagna jämkningsprinciperna. Detta kan alltid ut-
göra en drivfjäder till en rättegång.

Även om försäkringen vid utvecklandet av ersättningssystemet sätts i
främsta rummet, har man därmed inte nått längre än till ett princip-
beslut, som inte ger någon anvisning om hur försäkringens prioritet skall
förverkligas. Vi kan givetvis väcka till livs den gamla tanken att i obliga-
torisk form lagstifta om en allmän ansvars- och sakförsäkring, på grund
av vilken samtliga skadesituationer ersätts. Utan att i detta sammanhang
i detalj fördjupa mig i detta mycket omdiskuterade problem konstaterar
jag endast, att det knappast i något av de nordiska länderna inom den
närmaste framtiden kommer att finnas vare sig försäkringstekniska, eko-

. nomiska eller politiska förutsättningar att förverkliga en så enkelriktad
och långt gående lösning. En fråga för sig är om det ens vore ända-
målsenligt. Enligt min mening bör man utgå från att skadeståndsskyldig-
heten finns och kommer att bevaras. Det är endast fråga om hur långt
man vill eller kan utsträcka försäkringens inverkan på skadeståndsansva-
ret.
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Då man överväger försäkringens inverkan på skadeståndsskyldigheten
måste man besluta, huruvida man skall prioritera ansvarsförsäkringen
eller sakförsäkringen. Vi har därmed kommit in på det problem som i
dag är aktuellt då man skisserar utvecklingsplanerna för försäkrings- och
skadeståndsrätten.

För att klargöra betydelsen av ansvarsförsäkringen utgår jag från
reglerna i den svenska skadeståndslagen rörande minderårigas och själs-
ligt störda personers skadeståndsansvar. Dessa skall ersätta skadan i den
mån det är skäligt med hänsyn till bl.a. förekommande ansvarsförsäkring
(den svenska skadeståndslagen 2:2 och 3). Förekomsten av en ansvars-
försäkring har därvid den betydelsen, att jämkning av skadeståndsansva-
ret inte torde kunna komma i fråga till den del ansvarsförsäkringen
täcker den uppkomna skadan. Förekomsten av en försäkring tryggar
alltså på sitt sätt den skadelidandes ställning, ty om ansvarsförsäkring
inte fanns, skulle kanske skadeståndsansvaret jämkas till hans nackdel.

De berörda stadgandena utvisar likväl endast ansvarsförsäkringens in-
verkan på jämkning av ersättningsskyldigheten. Ansvarsförsäkringen har
dock indirekt påverkat även förutsättningarna för ersättningsansvaret.
Detta har skett så, att skadeståndsansvaret för den skadevållendes del
skärpts, samtidigt som reglerna har ändrats till förmån för den skade-
lidande. Genom ett sådant förfarande kan en del av ersättningsansvaret
indirekt flyttas över på ansvarsförsäkringen. Man anser nämligen att den
logiska följden av en sådan skärpning av skadeståndsskyldigheten blir
en ökning av ansvarsförsäkringarna, emedan de ersättningsskyldiga strä-
var till att trygga sin ställning genom att teckna en ansvarsförsäkring som
täcker ersättningsansvaret. Denna tanke framgår även ur bl.a. motive-
ringarna till den finska skadeståndslagen.

Att överflytta skadeståndsansvaret på försäkringsbolagen genom att
skärpa skadeståndsreglerna har, med hänsyn till det åsyftade ändamålet,
vissa olägenheter. Om ansvarsförsäkring inte har gjorts till ett obligato-
rium, kan den skadeståndsskyldige sakna ansvarsförsäkring. Den skadeli-
dande kan då, trots de för honom förmånliga skadeståndsreglerna, bli
utan ersättning, om den skadeståndsskyldige visar sig vara betalingsoför-
mögen. Det är också uppenbart, att just de skadeståndsskyldiga vars eko-
nomiska ställning även annars är osäker försummar att teckna försäkring.
Överförandet av ansvarsskyldigheten till försäkringsbolagen uteblir då i
just de fall, där det mest skulle behövas.

Det refererade förfarandet lider dessutom av samma nackdelar som
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skadeståndsskyldigheten genom att ansvarsförsäkringen ersätter skadan
endast om försäkringstagaren är skadeståndsskyldig. Då skadeståndsan-
svar i praktiken inte kan utsträckas till alla skadesituationer - skador
förorsakade av naturkrafter förblir t.ex. utanför det - kommer det även
vid ansvarsförsäkring att uppstå situationer, i vilka den skadelidande blir
utan ersättning.

På grund av nu nämnda olägenheter har man i de senaste förslagen
till förnyande och revision av skadeståndslagstiftningen strävat efter att
lösa prioriteringen av försäkringen inom ersättningssystemet på basen av
sakförsäkring. Blickarna har vänts från den skadevållande och hans för-
säkringsmöjligheter till den skadelidande och hans försäkringsmöjlig-
heter.

Då man som mål uppställar att överflytta ersättningsansvar så att
ersättningen utgår med stöd av sakförsäkring, kommer den skadelidande
i en central ställning. Om han tryggat sig med att taga en sakförsäkring,
kan dess betydelse i fråga om skadeståndet beaktas på flera olika sätt. En
möjlighet, som utnyttjades redan när skadeståndsrättens allmänna jämk-
ningsregler infördes i lagstiftningen, är att den skadeståndsskyldiges an-
svar jämkas på grund av en sakförsäkring som verkar till hans förmån.
Man minskar t.ex. den skadevållandes ansvar med det belopp som den
skadelidande kan erhålla från sakförsäkringen. I sådant fall förblir lik-
väl den skadevållandes skadeståndsansvar i kraft, och sakförsäkringens
betydelse inskränks till att gälla främst ersättningsbeloppet.

Ett avgörande steg framåt i utvecklingen har tagits i de kommittébe-
tänkanden som nyligen publicerats i de nordiska länderna. Förekomsten
av en sakförsäkring påverkar där direkt uppkomsten av skadeståndsan-
svar. Innebörden av principen är i all korthet, att om den skadelidande
är tryggad av en sakförsäkring, uppstår ingen skadeståndsskyldighet för
den skadevållande för skada som den skadelidande kan få ersatt genom
sakförsäkringen.

Genom att uppställa den skadelidandes sakförsäkring som primär
ersättningsgrund och därmed avskaffa den skadevållandes skadestånds-
skyldighet, undviks de olägenheter som framkom då ersättningsansvaret
genom en skärpning av skadeståndsreglerna överfördes på försäkrings-
bolagen. Eftersom sakförsäkringens ersättningsområde utan svårigheter
kan utvidgas att omfatta även situationer till vilka skadeståndsansvaret
inte kan utsträckas - t.ex. skador förorsakade av naturhändelser - kan
ersättningssystemet göras mera omfattande än ansvarsförsäkringen, så-
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vitt angår skadorna. Med en skärpning av skadeståndsansvaret följer
också en åtminstone skenbar olägenhet för den skadeståndsskyldige, även
om skadan slutligt skulle ersättas genom ansvarsförsäkringen. Om skade-
ersättningen överflyttas att utgå ur sakförsäkring, undviks även denna
»skärpningsolägenhet«. Skadeståndsansvaret kan tvärtom uppmjukas.

Att överflytta skadeståndet att utgå ur en sakförsäkring är inte heller
problemfritt. Uppmärksamhet kan därvid först fästas vid samma brist
som observerades i fråga om ansvarsförsäkring, nämligen risken för för-
summelse att teckna försäkring. Om inte ett ersättningssystem med sak-
försäkring som den primäre grunden för ersättning kompletteras med
regler om inverkan av avsaknaden av försäkring, blir resultatet otillfreds-
ställande. Den skadevållande skulle undgå ersättningsskyldighet om den
skadelidande var skyddad av en sakförsäkring, men bli skadeståndsskyl-
dig om den skadelidande inte taget* sakförsäkring. Den skade vallandes
ersättningsskyldighet skulle alltså i stor utsträckning bli beroende av till-
fälligheter. En överföring av skadeersättningen att utgå ur en sakförsäk-
ring förutsätter därför - vilket också har beaktats i de förslag som bygger
på denna princip - såsom komplettering regler rörande betydelsen av att
försäkring inte tecknats. För att man skall undvika otillfredsställande
ersättningssituationer bör försummelse att taga försäkring medföra att
samma resultat inträder som en försäkring tagits, såframt det gäller et så-
dant område eller en sådan sak som enligt gängse bruk eller enligt praxis
i vederbörande bransch regelmässigt försäkras med sakförsäkring.

När sakförsäkringen ställs i främsta rummet som ersättningsgrund
uppstår likväl vissa problem, även om systemet kompletteras med be-
stämmelser rörande påföljderna av att försäkring inte tecknats. Först och
främst föranleder sakförsäkringen omkostnader för försäkringstagaren i
form av försäkringspremier. Om påföljden av att försäkring inte tagits
är att den skadelidande inte kan hävda ersättningsskyldighet gentemot
•den skadevållande, tvingas man att taga en sakförsäkring. Man tvingas
alltså att vidkännas kostnader bl.a. för den händelse, att någon skulle
förorsaka en skada. Samtidigt befrias den skadevållande från ersättnings-
skyldighet med stöd av den försäkring den skadelidande tagit. Vad denna
olägenhet beträffar kan likväl påpekas, att man kan anse det höra till
en omsorgsfull persons skyldigheter att teckna en försäkring helt obero-
ende av om skada eventuellt uppstår av en händelse för vilken någon
annan är skadeståndsskyldig, eller av en händelse till vilken skadestånds-
skyldigheten inte utsträcker sig.



10 Esko Hoppu

Problemet förändras likväl då man beaktar, att det i sakförsäkringarna
regelmässigt ingår självriskklausuler av olika innehåll. Den skadelidande
får alltså, förutom att han betalat försäkringspremien, själv i form av
självrisk bära en del av den skada som förorsakats av en annan, utan att
han erhåller ersättning av den skadevållande. När ersättning utgår ur
försäkringen kan detta även medföra förlust av s.k. bonus; den skade-
lidande drabbas med andra ord av men på grund av skadefallet i form
av en förhöjning av försäkringspremierna. Om dessa olägenheter skall
bäras av den skadelidande kan man med fog fråga, om man i tillräckligt
hög grad beaktat den skadelidandes ställning då man överfört ersättnin-
gen att betalas ur en sakförsäkring. Är det befogat att låta sådana men
ens delvis bäras av den skadelidande, om annan tillfogat honom skada
t.ex. genom vårdslöst beteende?

I nära samband härmed står frågan om sakförsäkringarnas omfatt-
ning. Om försäkringen inom en viss bransch eller beträffande vissa saker
är i den meningen standardiserad, att försäkring kan erhållas endast på
vissa villkor, uppstår inte något problem. Den skadevållande befrias up-
penbarligen från skadeståndsskyldighet endast till den del skadan kan
täckas med försäkring. Annorlunda förhåller det sig, om försäkringens
innehåll kan variera vad beträffar försäkringsintressen och försäkrings-
belopp beroende på avtal mellan försäkringsgivaren och försäkringstaga-
ren. Av vilken omfattning skall försäkringen vara, för att eliminera ska-
deståndsskyldighet? När är det fråga om en försäkring som ger upphov
till skadeståndsskyldighet för den skadevållande? Blir den skadevållandes
skadeståndsskyldighet beroende av vilket slags försäkring den skadelidan-
de i det enskilda fallet tecknat? Ett system, enligt vilket den skadevållan-
des skadeståndsskyldighet blir beroende av innehållet av avtalet mellan
försäkringsgivaren och försäkringstagaren i det enskilda fallet, synes inte
väl motiverat. En överföring av ersättningen att utgå ur en sakförsäkring
förutsätter en långt gående standardisering av både försäkringsvillkoren
och iörsäkringsmöjlighe terna - såsom i praktiken redan skett när det
gäller flertalet massförsäkringar.

Uppställer man sakförsäkringen som den primära ersättningsgrunden
och bedömer man de fall, i vilka försäkring inte tecknats, på samma sätt
som om försäkring tecknats, bör man även finna en lösning för de fall,
i vilka försäkringstagaren inte erhållit den försäkring han begärt eller hans
försäkring uppsagts. Det är visserligen då oftast fråga om att försäkrings-
tapiren siälv har gjort sisr skvldig till ett förfarande som kan motivera
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att han ensam får bära skadorna. Försäkringsgivarna torde inte vägra
att teckna försäkringsavtal, om försäkringstagaren uppfyller de krav som
kan ställas på en »normal« försäkringstagare. Det går likväl inte att för-
neka, att en individ åtminstone inte kunnat erhålla försäkringsskydd och
till följd härav blir utan ersättning för en skada, som förorsakats av en
annan, på grund av att skadan är sådan att den i allmänhet täcks med
försäkring.

Slutligen vill jag fästa uppmärksamhet vid frågan om skadestånds-
skyldighetens preventiva verkan, som har gett anledning till mycken
diskussion. Jeg skall inte närmare uppehålla mig vid detta skadestånds-
rättens »eviga« problem. Jag nöjer mig med at konstatera att mann
visserligen inte kunnat påvisa, att skadeståndsskyldigheten har en preven-
tiv verkan, men att man inte heller kunnat påvisa, att den saknar sådan
verkan. Om man emellertid antager att reglerna rörande skadestånds-
skyldighet har en viss grad av preventiv verkan, elimineras denna verkan
i den mån man i ersättningssystemet övergår till att ersätta skadorna på
grundval av sakförsäkring.

De nu nämnda olägenheter och svårigheter som uppkommer när man
överför ersättningen att utgå ur sakförsäkring är inte olösliga. Ett system,
som bygger på tanken att ersättningarna i första hand skall utgå från
sakförsäkring är också i sig motiverat. Man bör blott se till, att den ska-
delidandes ställning blir i tillräcklig grad tryggad. Han är dock trots allt
ofta den som är minst skyldig till den uppkomna skadan.


