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Den 28. februar 2022 holdt Østre Landsret møde i retsbygningen i Nordhavn.

Landsdommerne Nikolaj Aarø-Hansen, Ole Dybdahl og Charlotte Borggaard
(kst.) behandlede sagen.

Sag BS,

(11. afdeling)

(selv)

mod

FS

(advokat Anja Heide)

Ved retsbog af LT.januar 2022hat Københavns Byret (sag BS. ) be-
stemt, at A inden 14 dage skal betale 108.562,50 kr. i sagsomkost-
ninger Hl FS.

A, har kæret afgørelsen med påstand om, at sagsomkostningeme
skal fastsættes til84.500 kr. inkl. moms og retsafgift, subsidiært til et lavere be-

løb end de 108.562,50 kr. efter landsrettens nærmere skøn.

har påstået afgørelsen stadfæstet.

A har til støtte for påstanden navnlig arrført:

"Til støtte for påstanden gør A overordnet gældende, at
FS endeligt skal afholde omkostningeme til er-

klæringen fra Dan-Crash.

FS
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Af retsplejelovens 5375, stk.1,1. pkt. fremgår, at:
"Som søgsomkostninger erstøttes de udgifter, der har været fornødne til
søgens forsaarlige udførelse (min fremhærming). "

Højesteret har i sagen U 2013.70711 H udtalt, at det afgørende er, hvad
der på tidspunktet for udgiftens afholdelse med rimelighed kunne an-
ses for nødvendigt.

A gør gældende, at FS' udgift til er-
klæringen ikke har været fomøden trl sagens torsvarlrge udførelse, og
at udgiften derfor ikke kan kræves erstattet af A, jf. rets-
plejelovens S 31.6, stk. L, 1. pkt.

Retslægerådet afgiver lægefaglige udtalelser til offentlige myndigheder
i sager om enkeltpersoners retsforhold, og Retslægerådets udtalelser og
vurderinger lægges i praksis til grund for såvel myndigheds- som dom-
stolsafgørelser, uanset om der måtte være modstridende vurderinger i
andre udtalelser, if. for eksempel Højesterets afgørelser i sagerne U
2011.1985 H og U 2012.2683 H.

Retslægerådet foretager vurderinger af medicinske årsagssammenhæn-
ge. Retslægerådet er derfor mere end kompetent til at vurdere om en
påkørsel, som den af 5. juni 2017, der har været omdrejningspunktet for
nærværende sa& kan forårsage gener, der kan danne grundlag for en
anerkendelse som en arbejdsskade, jf. arbejdsskadesikringslovens $ 6,
hvilket har været tvistepunktet under byretssagen.

Det er i øvrigt ikke sædvanligt, at en arbejdsskadesag også begæres fo-
relagt for en skønsmand, når den forelægges for Retslægerådet, idet
alene Retslægerådet har kompetence til at udtale sig om den medicin-
ske årsagssammenhæng, hvilket vil vaere udslagsgivende for sagen.

A gjorde det i duplikken klart, at Retslægerådet er kompe-
tent til at foretage en sådan vurdering, idet A dog samtidig
oplyste, at man ikke (formelt) agtede at protestere mod anmodningen
(for dermed at undgå en unødig proces herom).

A gør i den forbindelse gældende, at det ikke er af betyd-
nrng tor omkostningsspørgsmålet, at A ikke formelt pro-
testerede imod anmodningen eller skønsmandens honorar, når

A i forbindelse med anmodningen gjorde det klart, at man -
henset til Retslægerådets kompetence - fandt erklæringen unødvendig
for sagen.

A gør fortsat gældende, at det har været unødvendigt at
indhente den omtalte erklæring, der som anført har været af ganske
overflødig karakter.

Erklæringen indeholder en række beskrivelser af skaderne på de invol-
verede køretøjer samt flere tekniske analyser og vurderinger af hastig-
heder/hasti ghedsændringer.
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A gør gældende, at disse beregninger og vurderinger i sin
helhed har været unødvendige for sagen, hvilket FS

kunne, burde og skulle have indset, da man anmodede herom.

Det skyldes, at erklæringer som den foreliggende med tekniske bereg-
ninger og vurderinger af hastigheder mv. ikke er af betydning for
Retslægerådets vurdering af den medicinske årsagssammenhæng, der i
praksis lægges til grund for såvel myndigheds-, og domstolsafgørelser.

Retslægerådet vurderer spørgsmålet om den medicinske årsagssam-
menhæng, herunder spørgsmål om hvorvidt en konkret hændelse har
været egnet til at forårsage en specifik skade, på baggrund af de i sagen
foreliggende bilag og mådery hvorpå hændelsen her er beskrevet. Det
er derfor også uden betydning, at der mellem parterne er beskrevet en
forskelligartet opfattelse af denhastighed, bileme har kørt med.

FS har henvist til at det ikke er et krav at ind-
hentelsen af etbevis har "øfgørendebetydning" for en sags udfald. Dette
bestrides ikke af A.

A skal dog præcisere, at erklæringen ingen betydning har
haft for sagens udfald, hvilket fortsat er ubestridt.

Erklæringens unødvendige og ganske overflødige karakter underbyg-
ges af sagsforløbet, jf. nærmere nedenfor.

Erklæringen fra Dan-Crash er ikke omtalt en eneste gang.

Retslægerådet har ikke i udtalelsen # 23. september 2021 - som
A har lagt til grund for afgørelsen af 20. december 2021 (bilag H)

- omtalt eller på anden måde inddraget erklæringen, hvilket i øvrigt er i
ovetensstemmelse med Retslægerådets praksis.

A har ikke med 6t ord omtalt erklæringen i afgørelsen af
20. december 2O2L (bilag H) i forbindelse med hvilken, FS

har opnået medhold i den nedlagte påstand.

Og FS selv har ikke omtalt erklæringen med 6t
otd i FS' processkrift "l- af.28. september 2021,
hvori FS minutiøst-men alene med henvisning
til Retslægerådets udtalelse - har argumenteret for, at A
skulle træffe afgørelse i overensstemmelse med FS
rings påstand.

Det kan således konstateres, at det - i hvert fald tidligere - har været
FS' opfattelse, at det var Retslægerådets udtalel-

se, d.er betingede sagens udfald, mens erklæringen fra Dan-Crash har
været uden betydning - og dermed ikke nødvendig for sagen, if. rets-
plejelovens S 3L6, stk. 1",1. pkt.I modsat fald må man formode, at

FS ville have henvist til erklæringen.

A gør også gældende, at A på intet tidspunkt
har fundet en erklæring fra Dan-Crash nød.vendig for sagens udfald.
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A fandt ikke behov for at indhente en sådan erklæring i
forbindelse med den oprindelige afgørelse af 25. febru ar 2019 pilag 10),
som FS har indbragt for retten og fandt ej heller
grundlag for at genoptage sagen, da erklæringen forelå.

Sammenfattende er erklæringen fra Dan-Crash indhentet alene på
FS' initiativ, som A ikke har kunnet støt-

te, og den har i sin helhed være unødvendig for sagens udfald, der ube-
stridt alene baserer sig på Retslægerådets udtalelse.

A gørgældende, at FS burdehave
indset, at udgiften til skønserklæringen var unødvendig, allerede da
man anmodedeherom.

A gør således gældende, at de 19.250 kr. med tillæg af
moms/ i a1t24,062,50 kr. inkl. moms, som FS har
betalt for rapporten er udtryk for en udgift, som ikke har været fornø-
den til sagens forsvarlige udførelse, jf. retsplejelovens $ 316, stk. 1, og
som derfor ikke kan kræves erstattet af A.

A bemærker for en ordens skyld, at A i for-
længelse af afqørelsen fra Københavns Byret har indbetalt beløbet til

FS, , men det er som anført A's opfat-
telse, at FS endeligt skal afholde denne udgift, og
at beløbet derfor skal tilbagebetales til A. "

FS har heroverfor navnlig anført:

"Indkærede gør sammenfattende gældende, at det var relevant og nød-
vendigt at indhente en syns- og skønsrapport i sagery og at omkostnin-
gerne hertil endeligt skal aftroldes af den tabende part i overensstem-
melse med sædvanlig praksis. Der er tale om udgifter, der har været
fornødne til sagens forsvarlige udførelse, ifr. retsplejelovens S 315.
Der var tvist mellem parteme om faktiske forhold, der kan have betyd-
ning for Retslægerådets og rettens vurdering af sagen og dermed for
sagens resultat.

A havde således i sin afgørelse lagt til grund, at skadelidte
blev påkørt med en hastighed af 30-40 km. i timen, hvilket dog blev be-
regnet af skønsmanden til 12,8 km. i timen. Der er en ganske betydelig
forskel på karakteren de to påvirkninger.

At påkørselshastigheden kan have betydning for rettens #gørelse af en
personskadesag følger af righoldig retspraksis.

Der kan bl.a, henvises til
r fJ 20t1.128H,

hvor Højesteret angav, at der "aed aurderingen nf, om der er ført beais

for årsagsforbindelse i det foreliggende tilfæIde, må der tøges hensyn til kø-
rakteren af færdselsuheldet med løa p,åkørselshøstighed og dermedbe-
skeden kr nftp åairknin g. . ."
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I FED 2014.2Ø,
hvor Østre Landsret frifandt skadevolder, idet det"påbøggrund af
Retslægerådets udtalelser og under hensyn til kørqkteren af færdselsuhel-
det med løa prtkørselshastigheil og dermed beskeden krøftpåuirkning,
findes det ikke tilstrækkeligt godtgjort, at appelløntens gener er en følge af
færdselsuheldet."

r FED 2A16.2V,
hvor Vestre Landsret lrifandt skadevolder i den forbindelse udtryk-
keligt lagde vægt på DanCrash' beregning af hastighed: "Efterbeais-

førelsen, herunder nøanlig mpporten øf 20. øugust 2010 ftø Dnn-
Ctnsh, kan det ikke lægges det til grund, at hastighedsforskellen mellem
A's bil og den bagfra kommende bil har aæret mere end 2-4 kmlt. Med
denne bemærkning og i wrigt af de grunde, som byretten har anført, til-
tuædes det, øt der ikke er godtgjort årsagssømmenhæng mellem trafikuhel-
det den 24. november 2A06 og A's kroniske smertetilstand i højre skulder
o g øfledte nøkkesmerter "

Det må således ligge uden for enhver rimelig tvivl, at påkørselshastig-
heden og dermed påvirkningens karakter kan have afgørende betyd-
ning for udfaldet af en personskadesag, hvor der er tvist om årsags-
sammenhæng.

Da der i denne sag var uenighed mellem parterne om påvirkningens
karakter, var det derfor både relevant og nødvendigt at få belyst denne
uenighed nærmere, således at der kunne tilvejebringes et fuldt oplyst
grundlag til brug for Retslægerådet og (senere) rettens vurdering af sa-
gen.

A tilkendegav i duplikken, at man fandt Retslægerådet
kompetent til at vurdere/ om en påkørsel "som denbeskreune" kunne gi-
ve A gener.

Det løser dog ikke det problem, at der netop ikke var enighed om, hvor-
dan påkørslen kunne "beskrives". Først efter indhentelse af skønsrap-
porten fra DanCrash kunne det lægges til grund, at den påkørende bil
kørte med en hastighed at12,8 km/t og ikke - som hævdet af A -

30-40 km/t.

Udgifteme er aftroldt som led i et indenretligt syn og skøry som er ud-
meldt af retten efter retsplejelovens S 196, stk. 3, og omkostningeme er
fastsat med hjemme i $ 208. At kærende nu gør gæIdende, at det ikke
var unødvendigt og ganske overflødigt at indhente den pågældende
skønserklaering står i kontrast til at retten valgte at udmelde syn og
skøn i sagen. Retten havde næppe udmeldt syn og skøn, hvis det ikke
blev vurderet relevant for sagen, ligesom A må formodes
at have protesteret herimod, hvis det fandtes at være uden betydning.

A's motiver til ikke at protestere kan i den forbindelse ikke
tillægges særlig vægt.
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Det forhold at Retslægerådet ikke spccifikt forholdt sig til skønsrappor-
tery og det forhold at A på baggrund af Retslægerådets be-
svarelse valgte at genoptage sagen og træffe ny afgørelse om, at der ik-
ke forelå en arbejdsskade, ændrer ikke ved at det på indhentelsestids-
punktet var relevant at udmelde syn og skøn.

Sammenfattende gør indkærede gældende,
. At der var tvist om faktiske forhold (påkørselshastigheden)
r At påkørselshastigheden efter retspraksis kan have afgørende be-

tydning for sagens udfald
. At det derfor var nødvendigt og relevant at få påkørselshastighe-

den beregnet ved indhentelse af skønsrapport
. At udgifterne er afholdt som følge af, at retten udmeldte syn og

skøry hvilket "blåstemplede" processkridtets relevans
. At det derfor er kærende, der på vanlig vis endeligt skal afholde

omkostringerne ved skønsrapportens indhentelse."

Byretten har ikke haft bemærkninger til kæremålet.

Landsretten afsagde

KENDEL SE

For landsretten angår sagen kun spørgsmålet om, hvem af parteme der endeligt
skal afholde udgifteme til indhentelse af syns- og skønserklæringen fra Dan-
Chrash AIS på i aLt24.O62,50 kr. inkl. moms.

Parteme har ikke haft indsigelser mod honorarets størrelse, og byretten har
godkendt dette.

Det er ubestridt, at FS har vundet sagen og dermed som
udgangspunkt har krav på erstatning af de udgifter, selskabet er blevet påført
som følge af sagen, if. retsplejelovens S 3L2, stk. 1..

Efter en samlet vurdering, herunder at der på tidspunktet for spørgsmålene var
tvist om påkørselshastighedery og at det på daværende tidspunkt ikke kunne
udelukkes, at hastigheden kurure være af betydning for sagens afgørelse, finder
landsretten ikke at have belæg for at fastslå; at syns- og skønstemaet gik videre,
end hvad der med rimelighed kurure anses for nødvendigt med henblik på at
give byretten et tilstrækkeligt grundlag for at afgøre sagen, herunder ved at er-
klæringens resultater - som sket - kunne danne grundlag for en efterfølgende
forelæggelse for Retslægerådet.

Det følger heraf, at udgifteme til s1m- og skøn var nødvendige til sagens for-
svarlige førelse, jf. retsplejelovens S 315, stk. L. Det kan ikke føre til et andet re-



sultat, at Retslægerådet i sin erklæring ikke har tillagt skønserklæringens kon-
krete resultat betydning, og at det derfor må lægges til grund, at denne erklæ-
ring i sig selv ikke har veeret afgørende for sagens udfald, jf. Højesterets kendel-
se af 3. oktober 2013 gengivet i UfR 2073.107.

Landsretten stadfæster herefter byrettens afgørelse.

Efter kæresagens udfald skal
betale 2.500 kr. til FS

bistand. Beløbet er inkl. moms, da
stret i relation til sagen.

i sagsomkostninger for landsretten
til dækning af udgifter til advokat-

FS ikke er momsregi-

A

THI BESTEMMES:

Byrettens afgørelse om sagsomkostninger stadfæstes.

I kæremålsomkostninger skal A 2.500 kr. til FS.

Beløbet skal betales inden 14 dage og forrentes efter rentelovens $ 8 a.

Sagen sluttet.


