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1. Introduktion

Når retsøkonomi ses med en jurists øjne, er det interessante spørgsmål hvorledes
retsøkonomi kan nyttiggøres i en juridisk sammenhæng. Der ligger allerede i
dette spørgsmål en opfattelse af at retsøkonomi kan være nyttigt, og det er et
væsentligt udgangspunkt for den videre diskussion. Mange jurister er kritisk ind-
stillet over for nytten af retsøkonomi, men få fraskriver det dog enhver relevans.
I øvrigt forekommer det mig at være et noget vidtgående og ubegrundet syns-
punkt at mene at økonomisk teori er fuldstændig uden relevans i en juridisk
sammenhæng. I givet fald måtte det indebære enten at den økonomiske viden-
skab er værdiløs, eller at jura ikke berører økonomiske problemstillinger. Og
begge dele anser jeg for udelukket.

Hvilken slags indsigt er det da vi kan få ved anvendelsen af retsøkonomi?
Hvad er det mere præcist vi kan bruge økonomisk teori og økonomiske modeller
til? Der findes forskellige mere eller mindre gode svar på det spørgsmål. Men for
at besvare spørgsmålet er det først nødvendigt at få afklaret: Hvad er egentlig
retsøkonomi? Man skal vel altid være lidt varsom med alt for firkantede defini-
tioner, men jeg har i denne sammenhæng valgt at definere retsøkonomi som
«anvendt mikroøkonomi i relation til retlige forhold». Heri ligger at retsøkonomi
er økonomisk teori - og altså ikke retsvidenskab. Mikroøkonomisk teori vedrø-
rer på individniveau rationelle handlinger og rationel adfærd og på samfunds-
niveau fordeling (udveksling) af ressourcer. Økonomi er således ikke nødven-
digvis et fagområde der beskæftiger sig med tal og matematiske symboler.

Hvis retsøkonomi ikke er retsvidenskab, hvorfor skal jurister så beskæftige sig
med det? Svaret er at retsøkonomi skal bruges som en retsvidenskabelig hjælpe-
disciplin. Retsøkonomi skal i særdeleshed bruges som et redskab der for det før-
ste kan give en bedre forståelse af komplekse samfundsmæssige problemer ved at
belyse generelle sammenhænge. Økonomisk teori betjener sig ofte af abstraktio-
ner og er sjældent orienteret mod at give en præcis og realistisk beskrivelse af ver-
den som den ser ud. Dette fremføres imidlertid ofte som et kritikpunkt. For det
andet skal retsøkonomi bruges til at systematisere eller raffinere det som jurister
kalder for godtkøbsbetragtninger eller billighedsbetragtninger, for herigennem at
generere juridiske argumenter. I juridisk teori og praksis finder man almindeligvis
ikke grundige analyser af godtkøbsbetragtninger. Man møder ofte formuleringer
som «af almindelige samfundsmæssige hensyn», «ifølge sagens natur» eller «iføl-
ge forholdets natur»; udsagn som alle henviser eller appellerer til «common
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sense»-betragtninger. Men det er ikke ensbetydende med at de ikke kan under-
lægges en systematisk behandling, og det er her økonomisk teori kan komme ind.

Dette bibringer os måske ikke uden videre revolutionerende ny viden som kan
løse alle vores juridiske problemer - men det kan bidrage til større præcision i
den juridiske argumentation samt øge forståelsen af komplekse samfundsmæssi-
ge problemer, alene af den grund at juridisk argumentation blandt mange andre
ting omfatter økonomiske ræsonnementer. Jurister har altid anvendt økonomiske
ræsonnementer, måske uden selv at være klar over det, så hvorfor ikke bruge den
eksisterende teori - det vil sige økonomisk teori - til en mere systematisk
behandling heraf.

Retsøkonomi som fagområde bliver indimellem opfattet som værende tekno-
kratisk, og i værste fald uetisk. En af årsagerne hertil er «Ford Pinto»-bilen. Ford-
fabrikkerne producerer som bekendt biler, og én af disse bilmodeller var Ford
Pinto. Pinto-modellen blev lanceret i begyndelsen af 1970'erne og var Ford-
fabrikkernes stort anlagte forsøg på at komme ind på markedet for billige kom-
pakte biler. I august 1978 kørte 3 unge kvinder en tur i det nordlige Indiana i
deres Ford Pinto. De kørte ind på en tankstation for at fylde benzin på bilen. Da
de kørte videre, opdagede de kort efter at de havde glemt at sætte dækslet på
bilens benzintank. Dækslet lå stadig på bilens bagsmæk. I samme øjeblik blæste
dækslet ned på vejen, og kvinderne trak ind til siden og stoppede for at samle
dækslet op. Men lige så snart de havde stoppet bilen, blev de påkørt bagfra af en
anden bil, og Ford Pinto'en brød i brand.

To af kvinderne døede øjeblikkeligt, mens den tredje overlevede længe nok til
at fortælle hvad der var sket - hvorefter hun også døede. På alle måder en meget
tragisk ulykke. Men det blev værre endnu, for der skete en række lignende ulyk-
ker med Ford Pinto-biler hvor bilerne blev påkørt bagfra hvorefter de brød i
brand, og et større antal mennesker kom til skade.

Det viste sig at benzintanken i Ford Pinto-modellen var placeret for langt til-
bage i bilen - helt ude ved den bagerste kofanger - og endvidere var benzintan-
ken omgivet af skarpe metalgenstande. Denne placering gjorde at benzintanken
meget let kom til at eksplodere ved påkørsel bagfra. Det vil sige at ved udvik-
lingen af Ford Pinto-modellen havde man placeret benzintanken på en måde som
indebar en betydelig sikkerhedsrisiko. Der var et større antal retssager vedrø-
rende Ford Pinto hvor personer kom alvorligt til skade eller døde. I den mest
berømte af disse sager1 blev der rejst et produktansvarskrav mod Ford-fabrikk-
erne på baggrund af den uheldigt placerede benzintank. Det kom frem uden rets-
sagen at Ford-fabrikkerne var klar over at benzintankens placering indebar en
sikkerhedsrisiko. Da Ford-fabrikkerne udviklede Pinto-modellen havde de - som
de gode økonomer de var - foretaget en økonomisk analyse af benzintankens pla-
cering. De havde foretaget en «cost/benefit»-analyse af benzintankens placering
hvor de havde set på de økonomiske fordele og ulemper ved den pågældende

1 Grimshaw v. Ford Motor Co, 174 Cal. Rptr. 348 (Ct. App. 1981).
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placering af benzintanken. I denne analyse var det lagt til grund at sikkerheds-
risikoen (det vil sige risikoen for at benzintanken eksploderede ved påkørsel bag-
fra) stor set kunne fjernes hvis benzintanken blev flyttet, eller hvis benzintanken
blev foret med en særlig gummimembran. En sådan ændring ville imidlertid
koste fabrikkerne $ 11 pr. bil.

Sagen er altså den at man har udviklet en bil, og man ved at bilmodellen inde-
bærer en sikkerhedsrisiko. Man overvejer da at ændre bilmodellens indretning
(benzintankens placering). Cost/benefit-analysen indeholder på den ene side de
økonomiske fordele ved en ændring af bilmodellen (benefits), og på den anden
side omkostningerne ved en ændring af bilmodellen (costs). Cost/benefit-analy-
sen så ud på følgende vis:

Fordele (benefits) ved at ændre benzintankens placering
Besparelser: 180 døde ved brand, 180 alvorligt brandskadede, 2100 udbrændte
biler
Enhedsomkostninger: $ 200 000 pr. dødsfald, $ 67 000 pr. brandskadet, $ 700
pr. udbrændt bil
Samlede fordele: 180 x $ 200 000 + 180 x $ 67 000 + 2100 x $ 700 = $ 49,5 mio.

Omkostninger (costs) ved at ændre benzintankens placering
Omsætning: 11 mio. personbiler (cars) og 1,5 mio. varevogne (light trucks)
Enhedsomkostninger: $ 11 pr. personbil, $ 11 pr. varevogn
Samlede omkostninger: 11 mio. x $ 11 + 1,5 mio. x$ 11 =$ 137 mio.

Herefter var det ganske let for Ford-fabrikkerne at konstatere at det ikke kunne
betale sig at ændre benzintankens placering.

Det var primært resultatet af denne cost/benefit-analyse der havde fået Ford-
fabrikkerne til at placere benzintanken på den uheldige måde som altså indebar
en sikkerhedsrisiko. I den konkrete retssag fandt man at Ford-fabrikkerne var
ansvarlige for den skade bilen havde forvoldt på grund af benzintankens place-
ring, og en jury skulle tage stilling til erstatningsudmålingen. Muligvis var det
forargelse over Ford-fabrikkernes cost/benefit-analyse - denne rene kalkulation
med menneskeliv og lidelse - der fik juryen til at fastsætte en rekordhøj erstat-
ning på i alt $ 128,5 mio. (det vil sige ca. 1 mia. kr. i 1981-priser). Dommeren
reducerede ganske vist den samlede erstatning til $ 7 mio. - hvilket naturligvis
er en stor forskel - men trods alt stadig en anseelig sum penge. Hvorom alting er
fik Ford Pinto-sagerne ualmindelig megen omtale i presse, og den omtale var
ikke til fordel for Ford-fabrikkerne. Som følge heraf blev produktionen af bilen
stoppet i 1980.

I en sådan sag må vi spørge os selv: Hvad er retsøkonomiens rolle? Ford-
fabrikkerne ser retsregler, herunder erstatningsansvarsregler og praksis om
erstatningsudmåling, som priser: Såfremt prisen for bilister der brænder ihjel
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eller far alvorlige brandskader er for lav, kan det ikke betale sig at gøre noget for
at forhindre dette. I økonomisk teori inklusive retsøkonomi er der en forventning
om at fysiske og juridiske personer indretter deres handlinger under hensyn til de
økonomiske incitamenter. I Ford Pinto-sagen var de økonomiske incitamenter på
den ene side risikoen for erstatningskrav og på den anden side omkostninger der
skal afholdes for at undgå erstatningskrav. Traditionel økonomisk teori siger
principielt ikke noget om hvorvidt der er godt at opføre sig på den måde, men
blot at den opførsel må forventes. Omstændighederne ved Ford Pinto-sagen viser
blot at den økonomisk teori havde ret med hensyn til hvorledes virksomheder
opfører sig. Hvis man nu ikke bryder sig om at virksomhederne opfører sig på
den måde - og det var den herskende opfattelse i presseomtalen af Ford Pinto-
sagen - så må man overveje hvad der kan gøres ved det. Den økonomiske løs-
ning er at ændre de økonomiske incitamenter således at det ikke kan betale sig
for en virksomhed som Ford at spare $ 11 pr. produceret bil når de samtidig pris-
giver et antal menneskeliv til døden i brændende bilvrag. Man må derfor i givet
fald indrette retssystemet således at der skabes økonomiske incitamenter til at
virksomhederne opfører sig på den måde som samfundet som helhed synes de
skal opføre sig. Og én mulighed er naturligvis at tilkende højere erstatninger, så
Ford-fabrikkernes cost/benefit-analyse far det resultat at det bedst kan betale sig
at reducere sikkerhedsrisikoen ved benzintankenes placering.

Ford Pinto-sagen gav i offentligheden det indtryk at økonomiske ræsonnemen-
ter er kyniske og amoralske. Men det er der ikke belæg for. Muligvis kan man
hævde at Ford-fabrikkerne udviste dårlig moral med anvendelsen af den pågæl-
dende cost/benefit-analyse. Men i realiteten opførte Ford-fabrikkerne sig blot som
alle andre virksomheder ved at gøre det der var økonomisk mest hensigtsmæssigt.
Og denne opførsel er en grundbetingelse for enhver aktivitet i erhvervslivet som
vi kender det i dag. Hvis sagen her afslører noget kynisk, uetisk eller amoralsk, så
ligger det snarere i retssystemet eller mere præcist hos domstolene der har sat en
for lav pris på ulykker der har døden til følge. Det kan godt være at tanken om at
opgøre menneskeliv i penge er ubehagelig, men den er nødvendig. Og det sker jo
også i en række andre sammenhænge - f.eks. ved prioritering af midler til syg-
domsbekæmpelse og ved indsatsområder på hospitaler.

Et andet eksempel fra et helt andet område, der nok har bidraget til at gøre
retsøkonomi mere berygtet end berømt, er Richard Posners forslag til løsning af
adoptionsproblemerne i USA. Sagen er den at ved adoption af spædbørn vil de
fleste vordende adoptivforældre hellere have et hvidt barn end et sort barn. Og
resultatet bliver at man skal vente meget længe hvis man ønsker at adoptere et
hvidt barn (hvis det i det hele taget er muligt); hvorimod man ikke behøver at
vente længe hvis man ønsker at adoptere et sort barn. Richard Posner siger at det
er en klassisk problemstilling om udbud og efterspørgsel der er udtryk for at mar-
kedet ikke er i ligevægt. Når markedet ikke er i ligevægt - det vil sige når udbud
og efterspørgsel ikke harmonerer - opstår der kødannelser. Det vil igen sige at
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parterne i en transaktion må vente inden transaktionen kan gennemføres. Og den
ufrivillige ventetid der går inden man kan adoptere et barn, er en form for kødan-
nelse. Problemet i denne sag er ventetiden. Det er pinefuldt for de kommende
adoptivforældre at skulle vente på det adoptivbarn som er tiltænkt en meget cen-
tral placering i deres liv. Når problemet skal løses - det vil sige ventetiden skal
fjernes - er der efter udbuds-/efterspørgselsmodellen to muligheder. Man kan
enten øge udbudet eller begrænse efterspørgslen. Øge udbudet vil i denne
sammenhænge indebære at der skaffes flere børn til adoption. Det er imidlertid
ikke en realistisk løsning da antallet af spædbørn til adoption er nogenlunde ufor-
anderligt. En begrænsning af efterspørgslen er ensbetydende med at færre par er
interesserede i adoption. Og det er ganske let at begrænse efterspørgslen - man
hæver da blot prisen. Det vil sige man gør det dyrere at adoptere. Herved vil
nogle par ikke længere være interesserede i adoption. De vurderer at dette højere
pengebeløb vil de hellere bruge til andre formål - og så undvære et barn i fami-
lien. Nu var det imidlertid kun ved adoption af hvide børn at der var et alvorligt
ventetidsproblem Løsningen er derfor ifølge Richard Posner at det skal være
dyrere at adoptere hvide børn end at adoptere sorte børn. Hvor det måske for øje-
blikket koster $ 2000 at adoptere et barn uanset om det er hvidt eller sort, så inde-
bærer Posners forslag at adoption af sorte børn måske fortsat skal koste $ 2000,
mens adoption af hvide børn skal koste $ 5000.

Når dette forslag vedrørende adoption af spædbørn virker anstødeligt på de
fleste, så skyldes det formentlig to forhold. For det første vil mange anse det for
usmageligt at handle med menneskeliv. Og for det andet kan forslaget implicit
opfattes som en vurdering af spædbørnenes værdi - således at hvide børn anses
for mere værdifulde end sorte - og i en eller anden forstand også som bedre men-
nesker. Nu skal man ikke være blind for at adoption allerede er kommerciel da
det koster ganske betydelige beløb at adoptere, og disse aktiviteter varetages i vid
udstrækning af private parter. Men hvis man følger Posners forslag og anvender
prisen ved adoption som et middel til begrænsning af efterspørgslen, sker der en
yderligere kommercialisering af adoption. Hvis vi tilslutter os den herskende
opfattelse og anser det for usmageligt at prissætte spædbørn, så har dette økono-
miske ræsonnement ikke praktisk, retspolitisk betydning. Men det illustrerer
hvorledes en økonomisk tænkemåde kan anvendes på forhold man ikke almin-
deligvis forbinder med økonomisk aktivitet.

Den økonomiske analyse er korrekt: Vi far rent faktisk løst ventetidsproblemet
ved at følge Posners forslag, og det er så op til den enkelte at afveje resultatet af
den økonomiske analyse med personlige moralske og etiske værdier. Dette peger
på noget helt centralt ved anvendelsen af retsøkonomi: Resultatet af den rets-
økonomiske analyse skal altid afvejes over for andre ikke-økonomiske hensyn,
og derfor vil retsøkonomi aldrig kunne blive mere end et bidrag i en mere kom-
pleks argumentation. I hvert fald ikke med de redskaber som økonomisk teori har
til rådighed i dag.
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2. Retsøkonomiens mange ansigter

En del af kritikken af retsøkonomi, som den fremføres af jurister, tror jeg skyl-
des en entydig opfattelse af retsøkonomi. Hvis det er korrekt, ville en større ind-
sigt i fagområdet fjerne noget af kritikken.

Der er en lang række skoler og særdiscipliner inden for retsøkonomi - i prin-
cippet lige så mange som der er inden for økonomisk teori, da retsøkonomi som
tidligere nævnt er anvendelsen af økonomisk teori på retlige forhold. Den en-
tydige opfattelse af retsøkonomi er typisk identisk med den mest radikale fløj fra
Chicago-skolen, udtrykt ved blandt andre Richard Posner. Denne skole er karak-
teriseret ved at det vigtigste normative princip er økonomisk efficiens. Dette
indebærer en påstand om at retlig regulering bør udformes på en sådan måde at
der skabes økonomisk efficiens - idet økonomisk efficiens anses for ensbetyd-
ende med maksimal samfundsmæssig velfærd. Dette er en værdiladet påstand.
Det udtrykker en politisk holdning om at det er ubestridt godt at have et retssy-
stem der skaber maksimal samfundsmæssig velfærd. Overvejelser vedrørende
retfærdighed og fordelingsmæssige hensyn inddrages ikke. Det vil f.eks. sige at
stor ulighed i fordelingen af formuer tages ikke i betragtning.

Den radikale fløj af Chicago-skolen anfører tillige et positivt/deskriptivt
udsagn om at «common law» er efficient. Omfortolket til skandinaviske forhold
vil det være ensbetydende med en påstand om at domstolsafgørelser er efficien-
te. Det vil grundlæggende sige at der eksisterer nogle mekanismer som bevirker
at dommerne mere eller mindre automatisk træffer økonomisk efficiente afgø-
relser, måske uden at tænke nærmere over det.

Chicago Law and Economics anvendes ofte som betegnelse for alt «main-
stream» retsøkonomi, og med den indfaldsvinkel er det naturligvis nærliggende
at sætte lighedstegn mellem Chicago Law and Economics og retsøkonomi. Men
man må samtidig gøre sig klart at med denne forholdsvis brede definition kom-
mer Chicago Law and Economics til at omfatte et stort antal teoretikere der ikke
udgør en homogen gruppe - og mange af dem ser ikke økonomisk efficiens som
et ophøjet normativt princip eller hævder at «common law» er efficient. Fælles
for Chicago Law and Economics er blandt andet at økonomiske agenter (forbru-
gere og virksomheder) anses for at være rationelle. Økonomisk rationalitet inde-
bærer at individer reagerer på forudsigelige måder hvis man kender deres præfe-
rencer. Økonomiske agenter antages således at udvise en ensartethed i deres
handlingsmønstre. Endvidere antages de at maksimere (individet vil hellere have
2 æbler end 1 selvom den pågældende ikke er sulten eller slet ikke kan lide
æbler). I det økonomiske rationalitetsbegreb ligger tillige at individer antages at
have stabile og fuldstændige præferencer (hvis en person kan lide æbler den ene
dag, kan han også lide æbler den næste dag). Dette fører til at økonomiske agen-
ter foretager handlinger vedrørende forbrug og produktion hvis de marginale for-
dele herved er større end de marginal omkostninger. Det tages således ikke i
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betragtning at andre normer - sociale normer der er kulturelt eller historisk
bestemt - kan påvirke økonomiske agenters handlinger. Sådanne normer aner-
kendes ikke medmindre der er økonomiske incitamenter knyttet til dem.

I en snæver juridisk sammenhæng har det ført til problematikken om det man
kan kalde «efficient retsstridig adfærd». Det vil sige det forhold at økonomiske
agenter må forventes at handle retsstridigt hvis det kan betale sig. Mest karakte-
ristisk er dette synspunkt blevet udviklet inden for aftaleretten, hvor man har
udviklet modellen om «Efficient breach of contract» som jeg vil vende tilbage til
senere.

En anden måde at sige det på er at retlige regler fungerer som priser. Dette er
en følge af at økonomiske agenter antages at være rationelle. Hvis en stor del af
befolkningen ikke overholder en bestemt regel, er det fordi prisen for ikke-over-
holdelse er for lav, som illustreret af Ford Pinto-sagen. Set fra lovgivers side kan
dette reduceres til et spørgsmål om sanktioner i bred forstand. Fokus i retsøko-
nomi er på at ændre incitamenter, som så igen påvirker de økonomiske agenters
adfærd. De her nævnte forhold følger af den umiddelbare anvendelse af neoklas-
sisk mikroøkonomi.

Det sidste fællestræk ved Chicago Law and Economics som skal nævnes her,
økonomisk efficiens som normativt princip, er hentet fra økonomisk velfærds-
teori, og er mere kontroversielt. Det er ikke i samme omfang en etableret sand-
hed i økonomisk teori. Økonomisk efficiens som normativt princip har fået en
egenartet og langt mere central rolle i den retsøkonomiske tradition sammenlig-
net med princippets noget perifere rolle i mainstream-økonomi, og det er som
oftest dette forhold der forbindes med Chicago-skolen. Det indebærer en påstand
om at retlig regulering bør have en form som skaber økonomisk efficiens. De
mest radikale retsøkonomer mener at økonomisk efficiens er et indiskutabelt og
altoverskyggende mål for retlig regulering. Fælles for Chicago-skolen er at øko-
nomisk efficiens er noget godt som retsordenen bør understøtte. Men mere mode-
rate tilhængere af Chicago-skolen ser ikke økonomisk efficiens som det eneste
normative princip for retlig regulering, men anerkender andre moralske eller
politiske mål.

Resultatet af dette teoretiske grundlag - disse fællestræk - er at Chicago Law
and Economics er blevet integreret i en udtalt konservativ laissez faire-idzologi,
der anbefaler lovgiver og domstolene at blande sig så lidt som muligt i private
arrangementer. Retlige arrangementer bør ifølge Chicago Law and Economics
baseres på frivillighed ud fra det synspunkt at hvis markedet og markedets aktø-
rer blot bliver overladt til sig selv, skal de nok sørge for at løse de forekommende
problemer. Et stykke ad vejen er det da også et overbevisende synspunkt at mar-
kedet sørger for at løse problemer. Almindelige brede erfaringer tyder således på
at markedsstyrede økonomier klare sig bedre en f.eks. statsstyrede økonomier.
Men man savner en kvalificering af hvornår markedet er utilstrækkeligt. Det er
helt åbenbart uacceptabelt at indrette hele samfundet efter et markedsprincip. Det
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ville i givet fald blandt andet betyde at offentlige embeder skulle kunne købes.
Den ledige plads som højesteretsdommer burde således tildeles til den højest-
bydende - den med den største betalingsvillighed.

Den ideologiske dagsorden for Chicago Law and Economics har primært
været at legitimere markedsarrangementer ved at belyse fordele ved markedet
sammenlignet med alternative reguleringsformer. Det forholder sig anderledes
med New Haven-skolen. Udgangspunktet er her den moderne avancerede vel-
færdsstat. Den ideologiske opgave New Haven-folkene har stillet sig går i videre
udstrækning på hvorledes man kan begrunde yderligere statsindgreb (retlig regu-
lering); i modsætning til deres kolleger fra Chicago, der almindeligvis argumen-
terer for at reducere statsindgreb. Når jeg nævner dette, er det primært for at
påpege at den ideologiske slagside mod det meget liberalistiske ikke er fagområ-
det, retsøkonomi, iboende.

Ideologisk set kan der altså være langt større sympati for statsindgreb blandt
udøvere af retsøkonomi end antydet i Chicago Law and Economics. Formålet
med Law and Economics ifølge New Haven-skolen er blevet beskrevet som: (1)
at definere de økonomiske begrundelser for statsindgreb («public action»), (2) at
analysere politiske og bureaukratiske institutioner med henblik på at få et realis-
tisk billede af disse institutioners funktion, og (3) at definere domstolenes rolle i
dette moderne regelskabende system.

New Haven-folkene lægger stor vægt på en realistisk beskrivelse af den retli-
ge regulering, og da administrative processer og administrative beslutninger spil-
ler en stadig større rolle i den moderne velfærdsstat, bliver disse forhold centra-
le i analysen. Det økonomiske teorigrundlag er i mindre omfang neoklassisk øko-
nomisk teori, men snarere Public Choice-teori (som er teori om hvorledes ikke-
markedsbaserede beslutninger vedtages) og politologi.

Ligesom i Chicago Law and Economics fastholdes det i New Haven-skolen at
der skal være en økonomisk begrundelse for statsindgreb - nemlig eksistensen af
markedssvigt. Det er markedssvigt der begrunder statsindgreb, og det er i realite-
ten en efficiensbegrundelse. Skønt New Haven-folkene grundlæggende mener at
statsindgreb bør begrænses til at justere markedssvigt, siger de i samme åndedrag
at statsindgreb skal foretages under hensyn til andre politiske målsætninger, først
og fremmest fordelingsmæssige målsætninger (der er knyttet til spørgsmålet om
hvem der vinder, og hvem der taber ved en ændring i den retlige regulering), men
tillige selvstændige målsætninger om retfærdighed og rimelighed.

I New Haven School of Law and Economics er fokus på Public Policy-valg.
Den slags spørgsmål der arbejdes med er af typen: Er offentligretlig regulering
mere hensigtsmæssig på et område end privatretlig regulering?

Der findes et antal andre specialiseringer inden for den retsøkonomiske tradi-
tion. Jeg ville blot nævne New Haven-skolen som et eksempel på at det ideolo-
giske grundlag ikke nødvendigsvis er konservativt eller udtryk for en laissez
faire-politik.



Retsøkonomi 1155

3. Det økonomiske velfærdsbegreb

Jeg vil ikke bruge meget tid på at snakke om retsøkonomiens mere tekniske
begreber, men der er dog ét begreb som er så væsentligt at det kræver en vis
omtale, og det er det økonomiske velfærdsbegreb - det såkaldte efficiens-
kriterium.

Velfærdsbegrebet står uhyre centralt i den retsøkonomiske litteratur.
Retsøkonomer vil som regel gerne sige noget om i hvilket omfang forskellige
former for retlig regulering øger eller reducerer samfundsmæssig velfærd.
Sådanne retsøkonomiske udsagn må siges at være normative fordi retsøkonomer
almindeligvis lægger til grund for deres analyser enten implicit eller eksplicit at
øget samfundsmæssig velfærd er godt - det er noget som retlig regulering bør
stræbe efter. Det har da også en betydelig overbevisningskraft. Hvorfor skulle vi
ikke stræbe efter øget samfundsmæssig velfærd?

Problemet er imidlertid hvordan vi skal bære os ad med at opgøre samfunds-
mæssig velfærd. I udgangspunktet maksimeres økonomisk samfundsmæssig vel-
færd når ressourcerne bliver allokeret derhen hvor de tillægges størst værdi. Det
vil f.eks. sige at naturressourcer bør allokeres til dem der er i stand til at få mest
ud af dem, at kapital skal allokeres derhen hvor det har den højeste forrentning
og at arbejdskraft skal bruges således at det giver størst udbytte osv.

Man har imidlertid brug for et centralt kriterium der kan udtrykke dette - et
kriterium der kan bruges som målestok for hvornår ressourcerne er allokeret der-
hen hvor de tillægges størst værdi. Til dette formål opererer man med et effici-
enskriterium. Man skal vælge et efficienskriterium, og det er især to kriterier val-
get står imellem. Det første er Pareto-kriteriet. Pareto-efficiens betegner en situa-
tion hvor ressourcerne er fordelt på en sådan måde at en omfordeling ikke kan
foretages uden at mindst én agent i økonomien herved bliver stillet dårligere end
i udgangspunktet. Det der ligger til grund for efficienskriteriets centrale placering
i den retsøkonomiske teori, er at en ændring i retstilstanden antages at medføre
en omfordeling af ressourcer. Retstilstanden anses derfor for optimal efter
Pareto-kriteriet (Pareto-optimal) hvis retstilstanden ikke kan ændres uden at
nogle herved stilles dårligere end i udgangspunktet. Hvis Pareto-kriteriet skal
støtte et forslag til en bestemt ændring afretstilstanden, så skal den ændrede rets-
tilstand medføre at nogle agenter i økonomien bliver stillet bedre uden at andre
herved bliver stillet dårligere - i givet fald er der tale om en Pareto-forbedring.
Problemet med Pareto-kriteriet er åbenlyst: Det er upraktisk eller urealistisk. Det
er meget svært at forestille sig en ændring i retstilstanden som ikke vil stille bare
et enkelt individ ringere end i udgangspunktet - som Pareto-kriteriet vil kræve,
førend man kan tale om en velfærdsforøgelse. Det betyder i praksis at stort set
alle retlige tilstande er optimale efter Pareto-kriteriet - idet den Pareto-optimale
tilstand eksisterer i de situationer hvor det ikke er muligt at foretage Pareto-
forbedringer. Fordelen ved Pareto-kriteriet er at det er ukontroversielt; det har
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karakter af et enstemmighedskriterium. Hvis man afholdt en afstemning blandt
alle berørte parter om en Pareto-optimal ændring i retstilstanden, måtte man for-
vente at ingen ville stemme imod, eftersom ingen ville blive stillet dårligere end
i udgangspunktet såfremt ændringen blev gennemført. Det er således vanskeligt
at argumentere for at man ikke skal tilstræbe Pareto-optimale tilstande. Pareto-
kriteriet har derfor en meget stor overbevisningskraft i teorien; men er i en lang
række tilfælde uanvendeligt i praksis.

Det andet efflcienskriterium er Kaldor-Hicks-kriteriet. Der kan opnås en vel-
færdsforøgelse efter Kaldor-Hicks-kriteriet hvis vinderne ved en omfordeling af
ressourcerne er i stand til at kompensere taberne. Det vil sige at Kaldor-Hicks-
kriteriet støtter en ændret retstilstand hvis den resulterende omfordeling af res-
sourcerne bevirker at den gevinst som vinderne opnår er større end det tab som
taberne lider. Det er vigtigt at hæfte sig ved at vinderne rent faktisk ikke behøver
at kompensere taberne - de skal blot være i stand til det alene i kraft af den
gevinst de opnår ved omfordelingen, på en sådan måde at hvis kompensationen
kom til udbetaling, ville taberne have accepteret omfordelingen. Hvis vinderne
rent faktisk kompenserede taberne fuldt ud for deres tab, vil der være tale om en
velfærdsforøgelse eftet Pareto-kriteriet.

Problemet med Kaldor-Hicks-kriteriet som støtte for en eksisterende eller
ændret retstilstand er at det er forholdsvis let at sætte spørgsmålstegn ved det
ønskværdige i en Kaldor-Hicks-forbedring. Det skyldes at der overhovedet ikke
tages hensyn til de fordelingsmæssige konsekvenser. Det må forventes at en
ændring i retstilstanden der er begrundet i Kaldor-Hicks-kriteriet, stiller en grup-
pe dårligere end i udgangspunktet. Det betyder at en Kaldor-Hicks-forbedring
kan indebære at man tager fra de fattige og giver til de rige. Fordelen ved Kaidor-
Hicks-kriteriet er at det er forholdsvis operationelt sammenholdt med Pareto-
kriteriet.

Sammenligningen af de to kriterier illustrerer ét af velfærdsøkonomiens helt
store problemer: Det er meget problematisk at foretage interpersonelle nyttesam-
menligninger. Det er et spørgsmål om hvorvidt man uden videre kan modregne
en persons tab af nytte i en anden persons nyttegevinst. Ved Pareto-kriteriet
anvender man ikke interpersonelle nyttesammenligninger, men det gør man ved
Kaldor-Hicks-kriteriet. Med Kaldor-Hicks-kriteriet antager man således at der
findes en «fælles målestok» for nytte der gælder for alle individer. Det er dejlig
belejligt, for så kan man sige: Hvis det som vinderne vil betale for en ændring af
retstilstanden er større end den betaling taberne ville kræve for at acceptere
denne ændring af retstilstanden, så resulterer ændringen i en velfærdsforøgelse.
Kaldor-Hicks-kriteriet er operationelt, men det er ikke altid overbevisende - det
er ikke givet at en Kaldor-Hicks-forbedring er ønskværdig. Man bør være
opmærksom på dette problem fordi størstedelen af de retsøkonomiske analyser i
litteraturen er baseret på Kaldor-Hicks-kriteriet.
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4. Faglige barrierer mellem jura og økonomi

På et eller andet plan prøver retsøkonomi at knytte bånd mellem de to fagom-
råder jura og økonomi. Men det er et problematisk ægteskab der er indgået mel-
lem jura og økonomi. I hvert fald hvis vi vurderer det på grundlag af den fore-
liggende litteratur. Mange jurister er kritisk indstillet over for nytten af retsøko-
nomi. Det er forholdsvis tydeligt i Skandinavien, men gør sig også gældende i
retsøkonomiens hjemland, USA, hvor der findes en lang række artikler der prø-
ver at besvare spørgsmålet om hvorfor retsøkonomi ikke er mere populært blandt
jurister. Hvis vi skal anvende retsøkonomi på en fornuftig måde i en juridisk
sammenhæng, må vi identificere de faglige barrierer mellem jura og økonomi og
prøve at overvinde dem.

Jeg har prøvet at inddele de faglige barrierer mellem jura og økonomi i nogle
kategorier. Det er i høj grad et ufuldstændigt og upræcist system, men jeg håber
at det kan give et overblik over påstande om hvad der forhindrer et frugtbart sam-
spil mellem jura og økonomi.

Et antal af disse påstande er samlet under betegnelsen lægmandsforklaringer.
Betegnelsen bruger jeg som udtryk for den mere generelle kritik, hvor det er
svært at reducere kritikken til nogle specifikke punkter. Mange jurister mener
simpelthen ikke at retsøkonomi er nyttig i løsningen af juridiske problemer. En
almindelige reaktion er: «De resultater som teorien udsiger kendte vi godt i for-
vejen (uden at have studeret økonomi). Eller også er de irrelevante i en juridisk
sammenhæng.» Dette kritikpunkt er måske det mest udbredte og dækker over
den sandhed at der er nogle begrænsninger på anvendeligheden af økonomisk
analyse i en juridisk sammenhæng. Men samtidig kan det også være et udtryk for
at kritikeren ikke har tilstrækkelig viden om den økonomiske metode m.v.
Synspunktet kan være mere eller mindre rendyrket. I en blød form kan det inde-
bære en indrømmelse af at retsøkonomi giver en vis omend begrænset indsigt der
er nyttig i løsningen af juridiske problemer; men det er for besværligt og tid-
skrævende at lære sig denne anderledes metode - det kan simpelthen ikke beta-
le sig.

En mere avanceret kritik af denne type siger at retsøkonomisk analyse er fler-
tydig og kan begrunde en hvilken som helst retlig regel. Jeg vil ikke sige at kri-
tikken er fuldstændig forfejlet, men den er til gengæld unuanceret og giver et
misvisende billede. Det er åbenbart at man kan opstille økonomiske modeller
som hver for sig understøtter forskellige ikke-forenelige løsninger på et bestemt
juridisk problem. Det hænger basalt set sammen med at en økonomisk model er
baseret på et sæt forudsætninger der kan være i mere eller mindre god
overensstemmelse med virkeligheden. Med et sæt forudsætninger kan man
komme frem til én løsning, og med et andet sæt forudsætninger kan man komme
frem til den modsatte løsning. Således opstiller man forskellige scenarier, og
herefter må man vurdere hvilket scenario der stemmer bedst overens med den
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konkrete situation. Så denne form for flertydighed er ikke ensbetydende med
ubrugelighed

Den anden kategori vedrører påstande om at der inden for henholdsvis jura og
økonomi er forskellige interesseområder. Synspunktet er her at retsøkonomi
primært beskæftiger sig med hvorledes forskellige retlige regler kan maksimere
samfundsmæssig velfærd, mens juristen almindeligvis er mere interesseret i
hvordan han eller hun kan tilgodese sine klienters interesser. Dertil er der vel at
sige at retsøkonomi trods alt vedrører andet end blot analyse af regler med hen-
blik på at maksimere samfundsmæssig velfærd. Den amerikanske juraprofessor
Ronald Gilson har introduceret betegnelsen «transaktionsomkostningsingeniør»
(«transaction cost engineer») for jurister der har kendskab til retsøkonomi. En
transaktionsomkostningsingeniørs opgave er ifølge Ronald Gilson at strukturere
private transaktioner så de får det mest hensigtsmæssige indhold. På denne måde
nyttiggøres retsøkonomi med henblik på at varetage klientens interesser og her-
ved betones altså rådgiverrollen. Hvis man opfatter juristen med kendskab til
retsøkonomi som transaktionsomkostningsingeniør, er formålet med den pågæl-
dendes arbejde at tilgodese private økonomiske interesser, som ikke nødvendig-
vis er sammenfaldende med samfundsmæssige interesser. Lidt på samme måde
er det alt for firkantet og unuanceret at anse det for juristens opgave alene at til-
godese sine klienters interesser. Jurister har vel også den opgave mere neutralt at
afklare forskellige retlige forhold, f.eks. ved udarbejdelse af responsa.

Den tredje kategori omfatter påstande om at der eksisterer en særegen fagkul-
tur for såvel jura som økonomi. Det indebærer blandt andet forskellig termino-
logi, forskelligt sprog og andre forskellige formidlingsformer samt historisk
betingede forskelle i de anvendte metoder. Hvis det er korrekt - og det er det vel
i et eller andet omfang - så er der trods alt tale om en menneskeskabt uforene-
lighed som vil kunne udlignes hvis man ellers har et tilstrækkeligt åbent sind.

Den fjerde kategori vedrører påstande om at det videnskabsteoretiske grund-
lag er forskelligt. Synspunktet er her at rationalerne, analyseniveauet og forud-
sætningerne er forskellige i henholdsvis jura og økonomi. For så vidt angår
uforenelige rationaler gøres det gældende at jura vedrører retfærdighed, mens
økonomi vedrører effektivitet. Richard Posner tager skridtet fuldt ud og løser
denne uforenelighed ved at hævde at økonomisk efficiens i det store hele er hvad
vi forstår ved retfærdighed. Det er en noget vidtgående påstand. Men når økono-
misk efficiens anskues som en værdispildslære, er det vel et for de fleste accept-
abelt synspunkt at retfærdighed blandt andet indebærer at værdispild skal und-
gås. Derfor bør økonomisk efficiens anses for et blandt flere elementer i retfær-
dighed. Hvilken vægt økonomisk efficiens skal tillægges i denne sammenhæng,
må bero på en subjektiv vurdering.

Med hensyn til analyseniveauet kan der peges på at økonomisk teori er gene-
rel og indebærer abstraktioner, mens jura er konkret og rettet mod specifikke
konfliktsituationer. I det store billede er det korrekt at der er en tendens i den ret-
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ning. Denne forskel i analyseniveauet udmøntes ofte i en kritik af økonomisk
teori som hævder at økonomisk teori indebærer en grov forenkling af virkelighe-
den som ikke tager højde for samfundets og menneskenaturens kompleksitet og
derfor er et dårligt egnet redskab til løsning af juridiske problemer. Virkeligheden
er kompleks og det er økonomisk teori ikke, i hvert fald ikke i samme omfang.
Det er min opfattelse at dette netop er styrken ved retsøkonomi. Det er et fag-
område der er baseret på abstraktioner, og som giver en forståelse for generelle
sammenhænge. De generelle sammenhænge vil kunne fortabe sig hvis alle
enkeltheder tages i betragtning.

Med hensyn til forskellige forudsætninger er forholdet det at jura og økonomi
tager udgangspunkt i to forskellige mennesketyper - det vil sige at der opereres
med forskellige forudsætninger om hvorledes mennesket er. I økonomisk teori er
der en indarbejdet mennesketype: Homo economicus. Han er rationel, og han
maksimerer. Det vil sige at han foretrækker meget frem for lidt hvis han skal
betale det samme for det. Endvidere har han stabile givne præferencer der ikke
påvirkes af udefrakommende forhold. I juraens verden findes ikke en lignende
indarbejdet mennesketype, men juraen betjener sig dog af mennesketypen bonus
pater familias. Han forventes ikke at være rationel, men skal blot være nogen-
lunde fornuftig.

En særlig forklaring baseret på videnskabsteoretiske forskelle mellem jura og
økonomi er blevet præsenteret af den amerikanske juraprofessor Avery Wiener
Katz, som fremfører den tese at den væsentligste barriere for et frugtbart samspil
mellem økonomi og jura er økonomernes metodologiske krav om positivisme.
I den sammenhæng definerer han positivisme som et videnskabssyn der indehol-
der en klar sondring mellem normative og deskriptive udsagn. Det vil sige en klar
sondring mellem hvad der er, og hvad der bør være - en klar sondring mellem
kendsgerninger og værdier. Som en konsekvens heraf mener han ikke at jurister
stiller samme strenge krav til en sondring mellem positive og deskriptive udsagn.

Om det er korrekt, skal jeg ikke kunne sige. Men det er bemærkelsesværdigt
at Alf Ross i «Ret og Retfærdighed» fra 1953 i stærke vendinger kritiserede øko-
nomer for ikke at sondre mellem normative og deskriptive udsagn. Alf Ross
mente grundlæggende at de anbefalinger som økonomer kom med, måtte hen-
føres til kategorien metafysik. Det eneste der kan siges med sikkerhed er at Avery
Wiener Katz' synspunkt ikke er uanfægtet, og at man ikke uden videre kan sige
at økonomi er et mere objektivt eller videnskabeligt fagområde end jura.

5. «Efficient breach of contract»

For at finde ud af hvilken slags indsigt retsøkonomi kan give, kan vi prøve at se
på et eksempel. Aftaleretten indeholder et veletableret princip om aftalefrihed.
Det er i god overensstemmelse med økonomisk teori, og det kan baseres på det
såkaldte Coase-teorem. Coase-teoremet forudsiger at i en verden hvor ejen-
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domsrettigheder er fuldstændigt og præcist definerede, og hvor der ikke er
omkostninger forbundet med at indgå og håndhæve aftaler (transaktionsomkost-
ninger), vil markedsmekanismen (det vil sige den frie og ubegrænsede ret til at
indgå aftaler) medføre at ressourcerne allokeres derhen hvor de tillægges størst
værdi. På grundlag af Coase-teoremet kan man således argumentere for aftalefri-
hed. I denne verden har aftaleretten og retssystemet som sådan alene den funk-
tion at håndhæve aftaler efter deres indhold - uanset hvad dette indhold så end
måtte være.

Inden for aftaleretten har vi imidlertid ugyldighedsgrunde og habilitetsregler
som bevirker at domstolene ikke vil håndhæve enhver aftale uanset dens form og
indhold, og disse regler udgør begrænsninger på aftalefriheden. Dette kan der
være meget udmærkede grunde til, herunder økonomiske grunde.

I litteraturen om retsøkonomi er der udviklet den problemstillingen som er
blevet kaldt «Efficient Breach of Contract», som løst kan oversættes til «effici-
ent misligholdelse». Efter denne model kan det nogle gange være økonomisk
efficient at bryde en aftale. Umiddelbart kan det måske nok virke stødende at
udvikle en model som tilskynder til misligholdelse af kontraktforpligtelser under
visse nærmere omstændigheder, især hvis man anser et løfte for moralsk bin-
dende. Og det har angiveligt været den herskende opfattelse i tidligere juridisk
teori: Det er uhæderligt at løbe fra sit løfte, og retsordenen bør understøtte hæder-
lighed. Retfærdigvis skal det siges at moderne juridisk kontraktsteori hælder til
den opfattelse at et løfte er bindende af hensyn til omsætningen. Bindende løfter
skaber sikkerhed i omsætningen. Allerede Henry Ussing var inde på at den pri-
mære begrundelse for at løfter skal være bindende, er hensynet til omsætningen.
I givet fald ved de deltagende parter hvad de har at rette sig efter, og det er i rea-
liteten en økonomisk begrundelse.

Udgangspunktet inden for juraen er ganske klart: Et løfte er bindende for afgi-
veren, og bliver håndhævet af domstolene. Den retsøkonomiske synsvinklen
indebærer en mere generel vurdering af aftalesituationen. Hvorvidt et løfte skal
være bindende, og hvorledes misligholdelse skal sanktioneres, afhænger af i hvil-
ket omfang løsningen bidrager til økonomisk efficiens. Ved hjælp af økonomisk
teori kan man identificere nogle aftalesituationer hvor misligholdelse (potentielt)
er mere efficient end at opfylde en aftale efter dens indhold. Grundlæggende i
teoridannelsen vedrørende «efficient breach of contract» er at hvis løftegiveren
vinder mere ved at bryde sit løfte end den anden part mister herved, og den anden
part fuldt ud kompenseres for at løftet ikke opfyldes, så bør løftegivere have
mulighed for at løbe fra sit løfte. Det betyder at den anden part ikke bør kunne
kræve naturalopfyldelse, men derimod erstatning. I en juridisk kontekst er vi
allerede her inde i samspillet mellem aftaleretten og erstatningsretten. Denne
beskrivelse af «efficient breach of contract» er knyttet til det økonomiske vel-
færdskriterium Pareto-kriteriet, som er et ganske stærkt kriterium. Hvis man kan
foretage en omfordeling af ressourcer som stiller én bedre uden at andre derved
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stilles dårligere, er der tale om en Pareto-forbedring som anses for ensbetydende
med en økonomisk velfærdsforøgelse.

I et konkret eksempel kan man forestille sig at Andersen aftaler at sælge sit
hus til Børgesen for 1 million kroner. Andersen tillægger huset en værdi på
900 000 kroner, og Børgesen tillægger huset en værdi på 1,1 million kroner.
Ifølge den økonomiske model skal ressourcerne fordeles til dem som tillægger
dem størst værdi. Børgesen bør derfor erhverve huset. Ved salgets gennemførelse
er begge parter glade fordi Andersen vinder 100 000 kroner, og det gør Børgesen
også. Så ved at gennemføre hussalget opnås en samlet værdi på 200 000 kroner.

Efter aftalens indgåelse - men inden handlen er gennemført - får Andersen en
henvendelse fra Christensen, som tillægger huset en værdi på 1,2 million kroner,
og tilbyder at købe huset til den pris. Ifølge den økonomiske model bør
Christensen købe huset da han tillægger det størst værdi. Problemet er blot at
Andersen allerede har aftalt med Børgesen, at han kan købe huset for 1 million
kroner. Skal Andersen da have lov til at bryde aftalen med Børgesen mod at beta-
le erstatning for Børgesens tab på 100 000 kroner? Hvis der en økonomisk
begrundelse for dette, kunne man argumentere for at retssystemet skulle under-
støtte sådanne aftalebrud mod kompensation. Ved første øjekast kunne man ud
fra en økonomisk betragtning fristes til at sige ja: Andersen sælger huset til den
højestbydende - det er tydeligvis i hans interesse - og Børgesen, som troede han
havde købt et hus, far i stedet fuld kompensation for det tab han har lidt. Han får
100 000 kroner udbetalt kontant. Børgesen er stadig glad, for han er lige så godt
stillet som hvis han havde faet huset. Handlen giver således Børgesen den samme
gevinst nemlig 100 000 kroner. Andersen er endnu gladere end i den første situa-
tion fordi nu får han en gevinst på 200 000 kroner i stedet for blot 100 000
kroner.

Men modargumentet ligger lige for. Andersen bør bindes af sit løfte om at
sælge til Børgesen for 1 million kroner, og Børgesen kan så videresælge huset til
Christensen. Dette vil også føre til det økonomisk mest hensigtsmæssige resultat.
Gevinsten deles imidlertid ikke i samme forhold ved de to mulige løsninger. Hvis
Andersen er bundet af sit løfte til Børgesen, vinder Andersen kun 100 000
kroner, mens Børgesen vinder 200 000 kroner. Hvis Andersen kan løbe fra sit
løfte og sælge til Christensen mod at kompensere Børgesen, så vinder Andersen
som sagt 200 000 kroner og Børgesen vinder 100 000 kroner. Så mens den øko-
nomiske synsvinkel ved første øjekast alene kan sige noget om hvem der bør få
huset i sidste ende (Christensen), så er måden hvorpå han får det af afgørende
betydning for fordelingen af gevinsten ved handlen. Og fordeling af gevinst har
økonomisk teori ikke så forfærdelig meget fornuftigt at sige om. Den samfunds-
mæssige interesse går således alene på at Christensen skal have huset. Men det
er af stor økonomisk interesse for henholdsvis Andersen og Børgesen hvorledes
det sker. Hvem skal have den yderligere gevinst på 100 000 kroner som kan reali-
seres ved et salg til Christensen?
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Den økonomiske analyse kan dog strækkes noget videre. Fra en økonomisk
betragtning beror svaret på hvilke transaktioner der er knyttet flest omkostning-
er til. Umiddelbart kunne man mene at der er flere omkostninger knyttet til at
handle huset to gange frem for en gang, hvilket taler for at Andersen skal kunne
løbe fra sit løfte og sælge til Christensen mod at betale 100 000 kroner til
Børgesen. For at dette kan siges at være den optimale løsning, forudsætter det
imidlertid at der er retlig sikkerhed for at Børgesen får sin kompensation, og at
denne kompensation er korrekt udmålt. Retlig sikkerhed for at Børgesen far sin
kompensation vil sige at han er sikker på at han kan anlægge en sag i anledning
af aftalebrud, og han er sikker på at blive tilkendt erstatning. Hvis dette står
lysende klart for enhver, vil der ikke være behov for at anlægge sag med påstand
om erstatning fordi udfaldet er sikkert. Korrekt udmåling af erstatning vil sige at
Børgesen får den præcise difference mellem den værdi han tillægger huset og den
først aftalte salgspris. Og her ligger nogle betydelige informationsproblemer.
Hvordan skal vi finde ud af hvilken værdi Børgesen tillægger huset? Vi kan ikke
spørge ham fordi så vil han bare sige at huset har en højere værdi for ham end
det rent faktisk har. Han har incitamenter til at overdrive. Det er altså ikke helt så
uproblematisk som man måske skulle tro, at fastslå at det er økonomisk efficient
at tillade en løftegiver at løbe fra sit løfte mod kompensation til løftemodtageren.

Vi kan prøve at skitsere en situation hvor det ville være mere nærliggende at
acceptere at Andersen skulle have lov til at løbe fra sit løfte mod at betale erstat-
ning til Børgesen, nemlig hvis Børgesen var afskåret fra at videresælge til
Christensen. Det kunne f.eks. være tilfældet hvis Christensen havde nogle tids-
mæssige begrænsninger på sit tilbud. Hvis han ikke kunne købe huset øjeblikke-
ligt, ville han købe en anden bolig og derfor ikke længere være interesseret i
huset. I et sådant tilfælde ville der være stærkere argumenter for at tillade
Andersen at sælge direkte til Christensen. Desværre kan det ikke entydigt kon-
kluderes at det ville være den efficiente løsning, idet der stadig vil være retlig
usikkerhed med hensyn til om Børgesen far sin kompensation. Og retlig usikker-
hed skaber risiko for omkostningsfulde retssager. Og der vil også stadig være
informationsproblemer vedrørende den korrekte udmåling af erstatning, for i
udgangspunktet vil der ikke være andre end Børgesen der ved hvilken værdi han
tillægger huset.

Man kan måske fristes til at sige at med disse usikkerhedsmomenter - selv i
et meget simpelt eksempel - hvad nytter så det hele? Er det ulejligheden værd?
Det mener jeg at det er. Uanset hvilken værdi man vil tillægge denne model ved-
rørende «efficient breach of contract», så er den efter min mening i hvert fald nyt-
tig i én henseende, idet den bryder med juridisk vanetænkning om at et løfte er
bindende for afgiveren uanset omstændighederne. Modellen kan således bidrage
til et noget mere nuanceret syn på aftalesituationen. I en juridisk kontekst er det
et spørgsmål om hvilken der er den bedste misligholdelsesbeføjelse i en konkret
situation. Helt basalt påpeger «efficient breach of contract»-modellen at der
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grundlæggende er to begrundelser for at anse et løfte for bindende. For det før-
ste er der en moralsk begrundelse: Løfter er bindende fordi det er uhæderligt at
løbe fra sit løfte - retssystemet bør understøtte hæderlighed, og derfor bør løfter
være bindende i alle tilfælde. For det andet er der en økonomisk begrundelse:
Løfter er bindende fordi i de fleste tilfælde skaber dette økonomisk efficiens.
Men der kan være tilfælde hvor forholdene ændrer sig efter at løftet er afgivet,
og disse ændringer bevirker at hensynet til økonomisk efficiens tilgodeses ved at
løftegiveren ikke er bundet.

Dernæst kan man udskille den økonomiske begrundelse og behandle den mere
systematisk - uden af den grund at afvise den moralske. Når man har fået klar-
lagt de økonomiske sammenhænge, kan man afveje resultatet over for de moral-
ske hensyn der måtte være. Den systematiske økonomiske behandling vil tage
form af forskellige scenarier, som igen er knyttet til forskellige forudsætninger.
Som tidligere nævnt vil de forudsætninger være knyttet til hvilke informationer
man har om parternes præferencer, samt de omkostninger der er knyttet til de
relevante transaktioner - og det kan variere fra sag til sag. I visse sager vil der
være megen information om de involverede parters præferencer, i andre sager
mindre. Man må så overveje hvilket scenario der bedst passer til den konkrete
sag, altså hvilket sæt forudsætninger der bedst beskriver den konkrete situation.
Jeg vil ikke afvise at der i gældende ret i et eller andet omfang allerede er indar-
bejdet disse efflcienshensyn. Det må faktisk formodes at det i en vis udstrækning
er tilfældet. Det bringer mig tilbage til det jeg startede med, nemlig at den rets-
økonomiske teori giver mulighed for en mere systematisk behandling af pro-
blemstillingen.


