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EKSAMENSOPPGAVE 

JUS4121 Rettsøkonomi I 

Høst 2015 

Dato: Onsdag 25. november 2015 

Tid: Kl. 10:00 – 14:00 

 

Alle tre oppgavene skal besvares.  

Ved bedømmelsen veier oppgave nr.1  50 %, oppgave nr. 2 veier  30 %, oppgave nr. 3 

veier 20 %. 

 

Oppgave nr. 1 

Person A kan påføre person B et tap på 100. Både A og B kan påvirke sannsynligheten for skade ved 

å gjennomføre passende forebyggingstiltak. Sammenhengen mellom kostnadene, regnet i kroner, 

som A og B pådrar seg til forebyggingstiltak og den forventede skade (skaden ganger dens 

sannsynlighet) er angitt i følgende tabell, hvor A kan yte enten 12, 20 eller 30 og B kan yte enten 10, 

15 eller 20. Tabellen skal leses slik, at når A velger å pådra seg utgifter på 12 og B velger utgifter på 

10, vil den forventede skade være 50, osv.  

 

Forventede skadekostnader, avhengig av A’s og B’s utgifter 

 

B’s	utgifter	

A’s	utgifter	

	
	
	

10	 15	 20	

12	 50	 45	 43	

20	 40	 30	 29	
30	 28	 23	 20	

	
	
	

Legg først til grunn at A og B ikke møtes før de treffer sine valg.   
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Spørsmål 1.1.     Hvilke forebyggingstiltak (kostnader) er Kaldor-Hicks effektive?   

 

Spørsmål 1.2.    Kan samfunnet realisere den Kaldor-Hicks effektive tilstand ved hjelp av en enkel 

culpa-regel? Forklar hvordan culpa-regelen bør settes, og hvordan begge parter vil handle under en 

slik culpa-regel.   

 

Spørsmål 1.3.     Hvordan vil partene handle hvis det gjelder en enkel regel om objektivt ansvar, slik 

at A uansett B’s handling er ansvarlig for enhver skade?  

 

Spørsmål 1.4.    Legg nå til grunn at A og B kan møtes og i en avtale spesifisere hvor mye hver skal 

yte. Der er ingen transaksjonskostnader.  

 

Hva vil de avtale? Forklar hvorfor svaret, for så vidt angår de valgte handlinger, ikke avhenger av 

om A har retten til å volde skade, eller B har retten til å være fri for skade.  

 

 

Oppgave nr. 2 

En bedrift X kan ved å pådra seg utgifter på 15 helt forhindre at det skjer skade på en bedrift Y’s 

eiendom.  Hvis X ikke pådrar seg utgiften, vil Y lide et tap på 50, som Y ifølge erstatningsretten kan 

få erstattet av X. Det vil imidlertid være tvil om hvorvidt dommeren vil anse det for bevist at X er 

den skyldige. Y vil derfor bare vinne en rettssak med sannsynligheten 75%. Kostnaden til rettssak 

er 50 for hver av de to. Den som vinner saken får dekket alle sine saksutgifter av den annen.   

 

Vi sammenligner nå to situasjoner.  I den ene har X all forhandlingsmakten og kan forut for 

rettssaken tilby Y en betaling, som Y foretrekker fremfor å gå i retten. I den andre situasjonen har Y 

all forhandlingsmakten og kan i et ultimatum tilby X, at X kan slippe rettssak ved å betale et beløp 

til Y.  

 

Spørsmål 2.1.     Hva vil X tilby i den første situasjonen?  

 

Spørsmål 2.2.     Hva vil Y tilby i den andre situasjonen?  

 

Spørsmål 2.3.     Vil X pådra seg utgiften på 15 i begge situasjoner? Forklar svaret.  
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Oppgave nr. 3 

Legg til grunn at Staten kan ekspropriere privat eiendom og da må gi full erstatning av alle eierens 

tap. Legg videre til grunn, for argumentets skyld, at alle tap kan kompenseres fullt ut. Legg videre 

til grunn at Staten ivaretar resten av samfunnets interesser, slik at Staten bare eksproprierer når 

fordelen for de øvrige borgere (og skatteytere) overstiger kostnaden ved å ekspropriere.  

 

Spørsmål 3.1.       Vil Staten da ekspropriere bare når det er Pareto-effektivt? Begrunn svaret.  

Spørsmål 3.2.       Vil en eier av en eiendom, som muligens vil bli ekspropriert, da ha et for lite, et 

korrekt eller et for stort insentiv til å investere i eiendommen før det eventuelt skjer 

ekspropriasjon? (Tips: Bruk en forklaring som drar en parallell til teorien omkring det effektive 

kontraktsbrudd.)  

 

*** 
 
 
 
 

Oslo, 23.11.2015 

 

 

 

 

Jan E. Helgesen 

 

Faglig eksamensleder 


