
De 4 former for handlemåder  

Ved vurderingen af, om en skadevoldende handling skal medføre et erstatningsansvar, skelner 

man juridisk imellem 4 forskellige handlemåder, nemlig: 1. hændeligt uheld, 2. simpel uagtsomhed, 

3. grov uagtsomhed og 4. forsæt.  

 

Hændeligt uheld (1)  

Ved et hændeligt uheld forstår man et uheld, som ingen med nogen rimelighed kan gøres ansvarlig 

for.  

Uheldet er altså opstået, uden at nogen person har kunnet forudse, at et uheld ville blive 

konsekvensen af handlingen eller undladen af at handle.  

Der er altså tale om, at uheldet sker, selv om alle gør, som de skal, og ingen foretager sig noget 

forkert.  

Hvis f.eks. et barn under en udflugt i en park, hvor børnene går stille og fredeligt hen ad gangene, 

snubler over en lille sten og er så uheldig at brække det ene ben, vil der være tale om et hændeligt 

uheld.  

Man skal være opmærksom på, at erstatningsansvar ikke indtræder ved hændelige uheld, og at 

forsikringer normalt ikke dækker skader opstået ved hændelige uheld.  

 

Simpel uagtsomhed (2)  

Forvolder man en skade ved almindelig skødesløshed, dvs. at skaden kunne have været undgået, 

hvis man ved anvendelse af almindelig opmærksomhed kunne have indset, at en skade kunne 

blive følge af handlingen, er der tale om simpel uagtsomhed. Det karakteristiske er her, at man 

ikke har optrådt med den forsigtighed, som kan ventes af normalt fornuftige mennesker.  

Der er f.eks. tale om simpel uagtsomhed, når et barn i kådhed kaster en bold efter et andet barn, 

og bolden rammer så uheldigt, at den anden kommer til skade.  

 

Grov uagtsomhed (3)  

Hvis man handler således, at alle og enhver ville kunne indse, at det er uforsvarligt, og at det kan 

medføre skader, men dog således, at man ikke ønsker at forvolde skader, er der tale om grov 

uagtsomhed.  

Hvis f.eks. en pædagog i en børnehave lader børnene lege med koncentreret svovlsyre, vil der 

være tale om grov uagtsomhed.  

 

Forsæt (4)  

Hvis man med sine handlinger ligefrem ønsker at tilføje andre skade eller ødelægge ting, foreligger 

der, hvad man kalder forsæt.  

Man er selvfølgelig altid erstatningsansvarlig for sine forsætlige handlinger 
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