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Stikkord Erstatningsrett. Forsvarlig dyrehold. Angrep på hund. Avlivning. Skadeserstatningsloven § 1-5 nr. 4.
Sammendrag Hundeier ble dømt til å betale erstatning etter at deres hund angrep en annen hund med den følge at hunden som ble angrepet måtte avlives. Retten kom til at hundeeier hadde

latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke hadde gjort det som var rimelig å kreve for å hindre skade.
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Saksøkerens påstandsgrunnlag og påstand:
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Rettens vurdering

Sakskostnader
 

 

Saken gjelder erstatning for skade med påfølgende avlivning av hund påført av annen hund.

Den 1. april 2016 var C ute og luftet hunden sin, Chianti, en portugisisk vannhund. Det er ikke bestridt at Chianti da ble angrepet av hunden til B og A, Dorfas, en amerikansk akita. B kom til stedet etter noe tid og fikk skilt hundene.

Chianti ble svært skadet av angrepet, spesielt i hals- og øreregionen. Han hadde flere behandlinger/oppfølgning hos veterinær, før det den 30. september 2016 ble besluttet å avlive ham.

Saksøkte tok ut forliksklage ved Sandefjord forliksrådet 29. november 2016. Nemi Forsikring inngav tilsvar på vegne av B og A. De avviste ansvar. Forliksrådet behandlet saken den 5. april 2017. Alle partene var til stede under møtet.
Den 19. april 2017 avsa Sandefjord forliksråd dom med følgende domsslutning:

«1. A, B og Nemi Forsikring v/ styrets leder dømmes til innen 2 - to - uker fra dommens forkynning å betale erstatning etter hundeangrep og tap av hund kr.61.997,30,- - kronersekstientusennihundreognittisyv30/100 - til C og D.
 

2. A, B og Nemi Forsikring v/ styrets leder dømmes til innen 2 - to - uker fra dommens forkynning å erstatte sakens omkostninger til C og D ved forliksrådet med kr.5.472,50,- - kronerfemtusenfirehundreogsyttito50/100 -.»
 

Saksøker tok ut stevning ved Sandefjord tingrett 8. juni 2017 med krav om frifinnelse. Saksøkte inngav tilsvar 29. juni 2017.

Saken gikk som småkravprosess og rettsmøte til muntlig sluttbehandling ble avholdt i Sandefjord tingrett 16. november 2017. Begge parter møtte og forklarte seg. Retten mottok forklaring fra ett vitne og det ble foretatt dokumentasjon
slik rettsboken viser.
 
 
Saksøkerens påstandsgrunnlag og påstand:
Nemi Forsikring AS har på vegne av saksøkerne i hovedtrekk gjort gjeldende:

Forliksrådet har foretatt feil rettsanvendelse idet den har kommet til at B ikke hadde bundet hunden Dorfas forsvarlig og at hun ikke har gjort tilstrekkelig for å hindre skade, jf. skadeerstatningsloven (heretter skl.) § 1-5 nr. 4.
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Ansvarsgrunnlaget er vanlig uaktsomhet der spørsmålet er om hundeeier kan lastes for skaden hunden påfører annen hund.

B har gjort alt som er rimelig å kreve av en hundeeier for å hindre at Dorfas stakk av. Dorfas var bundet til et solid rekkverk og B var ikke langt unna. Da hun oppdaget at hunden hadde slitt seg, kjørte hun med en gang for å lete etter
ham. Da hun fant Dofas løp hun bort og skilte hundene så raskt som mulig.

B kunne ikke handlet på noen annen måte. At hendelsen skulle ende med et så tragisk utfall, var bare tilfeldigheter. Hendelsen er klart innenfor det som må anses å være et hendelig uhell som saksøkerne ikke skal bære kostnadene av.

Nemi Forsikring AS har på vegne av saksøkerne lagt ned følgende påstand:
1. Nemi Forsikring AS, B og A frifinnes.

 

2. C og D dømmes til å betale Nemi forsikring AS' saksomkostninger for Forliksrådet og Tingretten.
 
 
 
Saksøktes påstandsgrunnlag og påstand
C og D har i hovedtrekk gjort gjeldende:

Forliksrådets dom er korrekt da saksøkerne er skyld i at angrepet på de saksøktes hund kunne skje. Saksøkerne har latt det mangle på tilbørlig tilsyn med hunden, og heller ikke på annen måte gjort det som er rimelig for å hindre skaden
på de saksøktes hund.

B har vedtatt forelegg for sviktende hundehold. Dette har betydning for det sivilrettslige erstatningsansvaret.

Saksøkerne har hatt glidende fremstilling av faktum i saken og opptrer ikke sannferdig. Det var først i forbindelse med at kravet om erstatning ble fremmet at saksøkerne hevdet at hundens halsbånd hadde røket. Dette ble det ikke opplyst
om til politiet da B var inne til avhør.

Dersom hunden var bundet så dårlig at den kunne komme seg løs, er dette likevel hundeeiers ansvar som har benyttet utjenlig sikringsmiddel for å sikre kontroll på hunden. Dette gjelder særlig for en hunderase som amerikansk kkita som
er definerte som en «giganthund». Dette skjerper aktsomhetskravet for hundeeier.

C og D har lagt ned følgende påstand:
1. A og B og Nemi Forsikring v/styrets leder dømmes en for alle alle for en å betale erstatning etter hundeangrep og tap av hund fastsatt etter rettens skjønn til C og D med forfall innen 14 dager fra dom eller kjennelse.

 

2. A og B og Nemi Forsikring v/styrets leder dømmes til å erstatte sakens omkostninger til C og D ved Sandefjord tingrett etter oppgave, og for Sandefjord forliksråd med kr 5.472,50-kronerfremtusenfirehundreogsyttito00/50
(rettsgebyr klage kr.1025-, kr.4 960 for rettshjelp og kr.512,50 for klagers reiseutgifter) innen to uker fra dom eller kjennelse.

 
 
 
Rettens vurdering
Tvisten gjelder kun om det foreligger ansvarsgrunnlag, slik at det kan statueres erstatningsansvar for saksøkerne etter skl. § 1-5 nr. 4. De øvrige vilkår for erstatningsansvar er ikke bestridt.

Skadeserstatningsloven § 5-1 nr. 4 lyder:

«Skade som voldes av dyr og som ikke går inn under bestemmelsene om ansvar uten skyld i nr. 1 til 3 ovenfor, plikter eier og innehaver å erstatte dersom han har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det
som er rimelig å kreve for å hindre skade.»

Spørsmålet retten må ta stilling til er om B har latt det mangle på tilbørlig tilsyn av Dorfas eller på annen måte ikke har gjort det som er rimelig å kreve for å hindre skaden som skjedde på Chianti. Dersom dette er tilfellet foreligger det
ansvarsgrunnlag.

Avgjørende for skyldvurderingen blir her en vanlig culpanorm, jf. at hundeeieren etter hundel. § 3 og § 4 har en plikt til aktsom kontroll av hunden. Det er hundeeiers personlige handlemåte som vurderes, og det må kunne konstateres
subjektiv skyld hos hundeier. Hundeeier må kunne bebreides for å ha handlet eller ikke handlet på en bestemt måte som førte til skaden. Hundeiers opptreden må her sammenlignes med en objektiv norm/standard for hva som innenfor
livsområdet er aktsom forsvarlig opptreden i tilsvarende situasjon.

B har forklart for retten at hun den aktuelle dagen var hjemme med hennes ett år gamle sønn og hennes venninne. Det var en fin vårdag og de satt ute og drakk kaffe på terrassen før de skulle gå en tur. Hun hadde bundet hunden, Dorfas,
fast i en solid trebjelke, i et bånd på omtrent 1,5 meter.

Fra der de satt på terrassen kunne hun ikke se Dorfas. Hun har imidlertid forklart at hun hørte en lyd som gjorde at hun skjønte at Dorfas hadde slitt seg løs. Da hun gikk rundt hushjørnet så hun Dorfas løpe av gårde. Han hørte ikke på
innkallingene hennes.

B fikk venninnen til å passe sønnen og satt seg i bilen og kjørte til der de pleier å gå tur med Dorfas. Hun møtte da to biler som stod parkert i veien og hun så Dorfas sammen med en annen hund ute på et jordet. Hun løp ut og skilte de to
hundene og tok med seg Dorfas hjem i bilen.

Saksøkte har anført at B har gikk ulike forklaringer på hvordan Dorfas kom seg løs og rømte. C forklarte i retten at B sa til henne ved to anledninger at Dorfas hadde kommet seg løs fordi et barn hadde åpnet porten på terrassen. Dette
benektet B for i retten da hennes sønn bare var ett år på hendelsestidspunktet og det derfor var fysisk umulig for han å åpne denne porten.

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1969-06-13-26/%C2%A71-5
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Det fremgår videre av politiavhøret av B at det var barnet som venninnen hennes passet den dagen, som oppdaget at Dorfas hadde kommet seg løs. Dette avviste B og hennes venninne, E, i retten da det bare var barnet til B som var
sammen med dem. Siden han bare var ett år kunne han ikke ha oppdaget dette på egen hånd. B forklarte at hun var stresset i politiavhøret. Hun opplever også å ha språkproblemer og mener dette er grunnen til at det ble misforståelser i
avhøret av henne.

Det er på det rene at det ikke fremgår av politiavhøret av B, eller den påfølgende politirapporten at B fremviste halsbåndet til Dorfas. Dette bildet ble fremlagt i tilsvaret til forliksrådet og viser at metallringen på halsbåndet som båndet
var festet i den aktuelle dagen hadde røket.

Slik retten ser det er det ikke avgjørende at B ikke fremviste halsbåndet til Dorfas for politiet. Retten mener uansett det er mest sannsynlig at Dorfas kom seg løs og rømte fordi han slet seg fra båndet han var festet i. Det er på det rene at
B også i politiavhøret fremholdt at Dorfas hadde kommet seg løs fra linen han var bundet fast i. At det ikke fremkommer at hun viste bilde av halsbåndet mener retten ikke medfører at det er sannsynliggjort at dette bildet er manipulert
senere.

Retten legger etter dette til grunn for aktsomhetsvurderingen at Dorfas slet seg fra båndet han var festet i.

Dorfas var kun en valp/unghund - 2 ½ år - på det hendelsestidspunktet. Det er ikke uvanlig at unghunder har en tendens til å stikke av dersom de får muligheten. Han var også en stor hund og av en rase som på rasehund.no beskrives som
en hund som trenger mye trening. Det er videre ikke bestridt at saksøkernes eiendom har en innkjørselen uten port, slik at han lett kunne rømme dersom han først kom seg løs.

Selv om retten mener det er av liten betydning for aktsomhetsvurderingen, ønsker retten likevel å bemerke at Dorfas synes å ha rømte hjemmefra ved tidligere anledninger. I retten benektet B at dette har skjedd. Det fremkommer
imidlertid av politirapporten at politiet var i kontakt med nabo F, som forklarte at Dorfas ved et par anledninger har rømt hjemmefra. Selv om F ikke vitnet i retten, er dette fremlagte dokumenter som retten kan ta med i bevisvurderingen
i saken. Retten kan ikke se at F har hatt noen insentiv om å forklare seg usant om dette.

Tatt alle disse forholdene i betraktning mener retten at B hadde en særlig oppfordring til å påse at Dorfas var forsvarlig sikret. Dette gjelder selv om Dorfas ikke tidligere har vært aggressiv mot andre hunder. Hunder har instinkt og de er
ikke som mennesker. Selv om en hund ikke tidligere har vist aggressiv oppførsel, er det derfor ikke gitt at slik oppførsel kan skje, noe denne saken tydelig illustrerer. C har forklart for retten at veterinæren mente det ikke var tvil om at
Chianti ble forsøkt drept av Dorfas.

I vår sak hadde B flere handlingsalternativ. Hun kunne hatt Dorfas inne, eller hatt han på terrassen som var inngjerdet. Hun kunne også ha bundet han fast på et sted som gjorde at hun hadde han under tilsyn da de satt ute på terrassen.
Hun kunne videre ha forsikret seg om at halsbåndet var i ordentlig stand.

Slik retten ser det er dette handlingsalternativer, som sett opp mot den oppfordringen til forsvarlig sikring som forelå, noe man med rimelighet kunne forvente av B. Slik retten ser det ville en aktsom forsvarlig opptreden i tilsvarende
situasjon, i det miste vært å ha hunden under tilsyn for å kunne kalle han tilbake i det øyeblikket han mot formodning skulle slite seg. Det legges videre til grunn at en aktsom hundeier hele tiden påser at deres hund har et halsbånd som
sammenfaller med hundens kraft og størrelse når hunden vokser fra valp til unghund. I vår sak synes Dorfas sitt halsbånd i ettertid å ha vært for lite slitesterkt hensett til hans størrelse.

Saksøkernes prosessfullmektig har vist til to avgjørelser fra Finansklagenemnda Skade der hundeeier ikke ble funnet å ha opptrådt uaktsomt. Slik retten ser det har disse avgjørelsene kun begrenset verdi i denne saken.
Uaktsomhetsvurderingen fordrer en konkret vurdering og det er derfor vanskelig å trekke paralleller til andre saker. Retten bemerker også at de to fremlagte sakene fra Finansklagenemnda synes å gjelde mer akutte situasjoner, der
hundeeier vanskelig kunne sies å ha rimelige handlingsalternativ som i vår sak.

Retten finner etter dette at B har latt det mangle på tilbørlig tilsyn av Dorfas eller på annen måte ikke har gjort det som er rimelig å kreve for å hindre skaden som skjedde på Chianti. Det foreligger etter dette et ansvarsgrunnlag.

Vilkårene for erstatning er etter dette til stede. Det er ikke bestridt at det foreligger et økonomisk tap på kr 61.997,30.

Saksøkerne dømmes derfor til å betale kr 61.997,30 i erstatning til de saksøkte. Forsinkelsesrente løper fra inngivelsen av forliksklagen, det vil si fra 29. november 2016.

 
Sakskostnader
De saksøkte har vunnet saken fullt ut, og har derfor i utgangspunktet krav på full erstatning for sine sakskostnader fra motparten, jf. tvisteloven § 20-2. Retten kan ikke se at det er forhold som tilsier at saksøkerne helt eller delvis skal
fritas for erstatningsansvar, jf. tvisteloven § 20-2 nr. 3.

Saken har gått etter reglene om småkravprosess. Utmålingen av sakskostnader skal foretas etter tvisteloven § 10-5, jf. tvisteloven § 20-5 annet ledd.

Advokat Didrich Eid har på vegne av de saksøkte fremsatt et sakskostnadskrav på til sammen kr 72.838 inkludert merverdiavgift for tingretten og kr 5.472,50 for forliksrådet

Saksøkernes prosessfullmektig hadde innsigelser mot sakskostnadsoppgavens størrelse og mente denne var for høy.

I henhold til tvisteloven § 10-5 annet ledd kan kostnader til rettshjelp ved småkravprosess bare erstattes med inntil 20% av sakens tvistesum, og aldri mer enn kr 25.000. Merverdi av kostnad til rettshjelp, kan erstattes når ikke sakens
rettsforhold hovedsakelig skriver seg fra virksomhet hos parten som er merverdiavgiftspliktig.

Saksøktes prosessfullmektig har i henhold til tvisteloven § 10-5 nr. 3 krevet å få dekket alle utgifter i anledning saken etter uten hensyn til maksgrensen. Han har gjort gjeldende at saken gjelder tvist om overprøving av en fullstendig
opplyst og godt begrunnet forliksrådsdom. Han har videre anført at saken er søkt vidløftiggjort og har fordret større innsats enn vanlig i småkravprosess.

Dette etterkommes ikke. Unntak fra hovedregelen om begrensinger for fulle sakskostnader kan bare gjøres i disfavør av en part som «åpenbart uten grunn har anlagt sak» og for kostnader som «parten ved forsømmelige forhold har påført
motparten», altså for en part som urimelig foranlediger tvisten for domstolene, jf. Schei mfl. Tvisteloven. Kommentarutgave, 2. utgave side 369. Dette er ment å være en snever unntaksregel, jf. blant annet Harris, Gyldendal Rettsdata,
note 562 til tvisteloven og LB-2014-187317 med videre henvisninger.
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Retten finner ikke at saksøkerne åpenbart uten grunn har anlagt sak. Selv om retten ikke har vært i tvil om dens konklusjon, mener retten likevel at saksøkerne har hatt en berettiget grunn til å anlegge søksmål da tvisten gjaldt en konkret
rettslig vurdering om ansvarsgrunnlag.

Etter tvisteloven § 10-5 (2) må saksøktes rettshjelpskrav derfor begrenses til 20% av tvistesummen.

Retten bemerker at det ikke kan kreves særskilte sakskostnader for rettshjelp for forliksrådet. Retten viser i den forbindelse til LH-2016-4535 og LH-2012-90119. I sistnevnte dom uttaler lagmannsretten følgende:

«Forliksrådet er en, dels obligatorisk dels frivillig, meklingsinstitusjon. Det er ingen selvstendig instans i relasjon til tvisteloven § 20-8 første ledd i saker som bringes videre til tingretten. Tingretten behandler søksmål som første
instans. Det gjelder også i saker der forliksrådet har avsagt dom, jf. tvisteloven § 6-14 første ledd. Når tingretten avgjør sakskostnadsspørsmålet, er eventuelle sakskostnader pådratt ved forutgående forliksbehandling, en del av
sakskostnadene for tingretten. I den grad tingretten overprøver forliksrådets sakskostnadsavgjørelse, skjer det som ledd i tingrettens avgjørelse av sakskostnadene for tingretten, ikke ved en overprøving etter tvisteloven § 20-9 første
ledd.

[ ... ]

Forliksrådsbehandling er i utgangspunktet obligatorisk i saker om formueskrav, jf. tvisteloven § 6-2 annet ledd. Det er imidlertid unntak fra dette utgangspunkt, jf. bl.a. § 6-2 annet ledd bokstav a. I mange tilfeller vil ikke saksøker,
når han pådrar seg kostnader som er nødvendige av hensyn til utarbeidelse av stevning og etterfølgende rettsak, vite om forliksbehandling vil være en prosessuell forutsetning for å fremme saken for tingretten, eller ikke. Det vil bl.a.
bero på om motparten velger å la seg representere av advokat, jf. tvisteloven § 6-2 annet ledd bokstav a. Det ville fremstå som vilkårlig, iallfall som lite rimelig, om motpartens valg i så henseende skulle være avgjørende for
adgangen til å kreve erstattet slike, tidligere pådratte og nødvendige kostnader, kostnader som etter omstendighetene kan bli betydelige. Det ville neppe gagne forliksrådene som meklingsinstitusjon. Bl.a ville man kunne risikere at
saker som er egnet for, men ikke undergitt obligatorisk forliksmegling, ikke bringes inn til forliksmegling fordi partene derved risikerer at kostnader knyttet til prosessforberedende arbeid, ikke vil kunne kreves erstattet utover
maksimalbegrensningen i § 6-13 om saken likevel må bringes inn for tingretten.»

Det er på det rene at tvistesummen i denne saken er kr 61.997,30. 20% av dette beløpet er kr 12.399,50 eks. mva. og kr 15.499,50 inkludert mva. Retten finner utgiftene nødvendig og rimelig i anledning saken, jf. tvisteloven § 20-5.
Videre er det klart at rettsgebyr og reiseutgifter med tillegg av merverdiavgift kan tilkjennes særskilt, jf. tvisteloven § 10-5 første ledd bokstav a) og b). Rettsgebyret for forliksrådet er på kr 1.025 og de totale reiseutgiftene for tingretten
og forliksrådet utgjør kr 1432,50, inkludert merverdiavgift kr 1790,50. Totalt utgjør sakskostnadene da kr 18.315 inkludert merverdiavgift.

Saksøkerne dømmes etter dette til å betale sakskostnader til de saksøkte med kr 18.315 inkludert merverdiavgift.

* * *
 

Domsslutning:
 

1. B, A og Nemi Forsikring AS v/styrets leder dømmes en for alle alle for en til å betale kr 61.997,30 i erstatning til C og D. Hertil kommer den alminnelig forsinkelsesrente ihht. den til enhver tid gjeldende rentesats ihht.
forsinkelsesrenteloven § 3, beregnet fra 29. november 2016 frem til oppgjør skjer.

 

2. B, A og Nemi Forsikring AS v/styrets leder dømmes til å betale kr 18.315 i sakskostnader til C og D innen to uker fra dommens forkynnelse.
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