
RETTEN I ESBJERG
DOM

afsagt den 31. august 2O2O

Sag BS-:

Skadelidte

(advokat Berit Møller Lenschow)

mod

Restaurant

(advokat Jesper Ravn)

Denne afgørelse er truffet af dommer Gitte Nymand Nielsen

Sagens baggrund og partemes påstande

Sagen er anlagt den27.juni 2018.

Sagen drejer sig om erstatningsansvaret for en faldulykke, som sagsØgerery
skadelidte , den12. november 20'L6 var udsat for i restau-
ranten hos sagsøgte, Restaurant

Marianne Mtiller Rasmussen har fremsat påstand om, at Restaurant

dømmes til at anerkende at være erstatningsansvarlig for den faldulykke,
hun var udsat for på sagsøgtes restauration den 12. november 2016.

Restaurant har fremsat påstand om frifindelse.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens $
2'1.8 a.
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Forklaringer

Der er afgivet forklaring af Skadelidte

og skønsmandery akademiingeniør C

Skadelidte

gende:

BA

Parternes synspunkter

har i sit påstandsdokument anført føl-

Til støtte for de nedlagte påstande gwes det gældende,

{1 Restaurant ved at omvikle julepynt på håndlisten ikke
har sørget for, at adgangsvejen til restaurantens toiletter har været ind-
rettet sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

At håndlisten på Restaurant ikke har fungeret optimalt
som følge af beviklingen, idet julepynten har medført, at det er vanske-
ligt at få et fast greb om håndlisten.

[f Restaurant er en restaurant, hvOr der også serveres al-
koholiske drikke, herunder til julefrokoster, hvorfor man må forvente,
at der kan forekomme berusede gæster og at det derfor er særlig rele-
vant med en håndliste, der fungerer optimalt. Det gøres gældende, at
der som følge heraf må stilles skærpede krav til, at håndlisten er funk-
tionsdygtig.

Det gøres gældende, at håndlistens bevikling med granguirlanden er
den direkte årsag til sagsøgers fald, da hun bliver forskrækket, da hun
forsøger at tage fat om håndlisten og hun derved falder.

Uanset om det kan lægges til grund, at beviklingen med granguirlan-
den er den direkte årsag til sagsøgers fald, gØres det gældende, at be-
viklingen med granguirlanden rnedfører, at sagsøger har en dårligere
mulighed for at afværge et fald, da hendes greb om håndlisten er dårli-
gere end, hvis der ikke havde været en bevikling.

Det gøres gældende, at sagsøger kunne have undgået faldet og eller at
faldet ikke var blevet så voldsomt, hvis trappens håndliste havde været
indrettet sikkerhedsmæssigt forsvarligt, uden granguirlande.

Det gøres gældende, at trappen med den granbeviklede håndliste har
været uforsvarlig indrettet og direkte farlig for restaurantens gæster.
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Restaurant

At Restaurant

håndlisten med julepynt
har udvist culpøs adfærd ved at omvikle

df Restaurants indretning af håndlisten med beviklingen
må sidestilles med den situatiorL at håndlisten havde været løs og man-
gelfuldt vedligeholdt.

At Restaurant burde have indset, at det kunne være forbun-
det med risiko for restaurantens gæster, for at komme til skade, når de

skulle ned til toilettet, når håndlisten var beviklet med granguiriande.

Det bestrides, at Skadelidte

skyld.
har udvist egen

har i sit påstandsdokument anført følgende:

Til støtte for den nedlagte påstand gØres det gældende,

at sagsøger bærer bevisbyrden for, at sagsøgers fald skulle være sket

som angivet af sagsøger (at hun skulle have mistet grebet på gelænderet
pga. guirlanden), og at faldet skyldtes sagsøgtes ansvarspådragende
forhold, og denne bevisbyrde er ikke løftet,

at det i overensstemmelse med skønsmandens oprindelige og supple-
rende erklæringer må lægges til grund, at trappen (og indretningen her-
af) på uheldstidspunktet og i øvrigt var fuldt ud forsvarlig og opfyldte
alle krav, herunder i forhold til bygningsreglementet, hvorved fremhæ-
ves, at trappen var belyst, at linoleum på trinnene var relativt nyt, og at

der var gelænder langs hele trappen på begge sider,

at det ikke af sagsØger er bevist, at sagsøgers fald skyldtes monteringen
af en guirlande på gelænderet (der var fuldt ud synlig),ligesom det ik-
ke af sagsøger er bevist, at årsagen til, at sagsøgers fald skulle skyldes,
at hun mistede grebet på grund af, at guirlanden skulle være "gledet",
idet den omsnoede guirlande ikke i øvrigt på nogen måde forhindrede
anvendelsen af gelænderet, mens man bevægede sig ned af trappen,
hvorved fremhæves, at gelænderet i højre side ned af trappen ikke var
"udsmykket",
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at det derimod må formodes, at sagsøger faldt, før hun var overhovedet
var begyndt at gå ned af trappen, når henses til, at sagsøgers sko blev
fundet ved toppen af trappen og dermed før første trappetrin,

at sagsøgers angivelser i påstandsdokumentet af, at guirlandens monte-
ring på gelænderet skulle være den direkte årsag til sagsøgers fald, idet
hun blev forskrækket, at guirlandens montering skulle have forringet
sagsØgers muligheder for at afværge sit fald, og sagsøgers fastholdelse
af, at gelænderet ikke var indrettet sikkerhedsmæssigt fuldt ud forsvar-
ligt, forekommer i det hele at være udtryk for efterrationalisering, og
savner grundlag i skønsmandens erklæringer

at det således i det hele må anses at bero på sagsøgers egne forhoid, at

hun faldt og kom til skade, herunder muligvis pga. sagsøgers alkoho-
lindtag i form af 4-5 genstande, som sagsØger selv oplyste på skadestu-

"1,

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse
af sagen.

Rettens begrundelse og resultat

Det fremgår af sagery at restaurantens toiletter er i kælderen. Der er adgang fra
restauranten ad en kvartsvingstrappe, og der er i begge sider fastgjort en hånd-
liste af træ til væggen. Den håndliste, der er til venstre, når man går ned ad
trappery og som lølger trappens bredeste trin i svinget, var på ulykkestidspunk-
tet omviklet med en kunstig granguirlande.

skadelidte har forklaret, at hun tog ved gelænderet i venstre
side, da hun skulle ned ad trappen, fordi trappen er ret stejl. Hun tror, at hun
var på vej ud på trappens første trin, da hun tog ved. Idet hun tog ved, kunne
hun mærke, at der var noget, der stak. Hun tror, at hun trak hånden til sig, fordi
hun blev forskrækket eller overrasket, og at hun faldt lige på hovedet ned ad
trappen. Hun tænkte ikke på, om hun kunne tage fat i gelænderet i højre side.

Det er efter Skadelidtes forklaring og sagens øvrige oplysnin-
ger ikke klarlagt, hvad der var årsagen til, at Skadelidte faldt.
Fornemmelsen i håndfladen af en guirlande, som hun ikke havde bemærket,
kan vel have givet hende en forskrækkelse, men kan vanskeligt forklare et fald.

Herefter og efter skønsmandens erklæringer og forklaring i retten er det ikke
bevist at Skadelidtes fald skyldtes guirlanden, eller at
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Restaurant burde have indset, at påsætning af guirlanden ville medføre
fare for restaurantens gæster.

Restaurant frifindes derfor.

Efter sagens værdi, forløb og udfald skal skadelidte betale
33.000 kr. i sagsomkostninger fil Restaurant . Beløbet er fastsat
som et passende beløb til dækning af udgiften til advokatbistand ekskl. moms
under henslm til, at Skadelidte har anslået sagens værdi til
139788 kr., og at der er afholdt syn og skøry herunder med tvist om skønstema-
et. Skadelidte skal endeligt bære udgifterne til syn og skøn og
til vidneførsel, som hun foreløbigt har betalt. iRestaurant er moms-
registreret.

THI KENDES FOR RET:

Restaurant frifindes.

Skadelidte skal inden 14 dage betale 33.000 kr. i
sagsomkostninger til Restaurant

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens $ 8 a


