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1. Ekspropriasjonsrettens prinsipper.
2. Endringer i grensen mot konfiskasjon (sosialisering), regulerende

inngrep, skatt?
3. Tendenser i den egentlige ekspropriasjonsrett:

I. Ordningen av instituttet.
Utvikling henimot generell lov?

II. Stadig flere formål med ekspropriasjonsrett.
Ekspropriasjon av framtidig verdauk.
Utsletting av egen gjeld.
Ekspropriasjon til fordel for en som mister eiendom eller retig-
heter ved ekspropriasjonen.

III. Gjenstanden for ekspropriasjon.
Økonomiske verdier og andre.
Konkurranse mellom to tiltak.
Vern om dyrket mark.

IV. Hva kan kreves erstattet?
Krigsskade?
Allemansrett i større og større utstrekning.
Ikke erstatning for obligatoriske rettigheter?
Ikke erstatning for skatt av ekspropriasjonsvinning.
Utgifter til gjenerverv.

V. Formen for erstatning.
Tendens henimot naturalerstatning.
Strid om engangserstatning eller årlige erstatninger.
Kanskje adgang til periodisk regulering av de årlige erstatninger?

VI. Erstatningsberegningen.
Erstatning for mer enn eierens tap.
Fordelen for eksproprianten betales nå et stykke på veg.
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Uvisse voner, ventesjanse.
Prisbestemmelsene gj elder ikke ved ekspropriasjon når de kom-
mer i strid med reglen om full erstatning.
Eieren skal beholde ikke bare samme formue som før, men også
samme inntekt.
Økede utgifter ved påtvungen høgre levestandard erstattes.

VIL Når er det for seint å forlange tiltreding etter et skjønn?
Ugreie og sjølmotsigende regler.

VIII. Underkjenning av skjønn ved anke.
Høgsterett lar hyppigere enn før en vurdering av rent skjønns-
messige momenter spille inn.

IX. Prosessordningen.
1. Overskjønn bør bli eneste retsmiddel mot et underskjønn. Lag-

mannsretten sjaltes ut.
2. Det bør alltid være adgang til overskjønn.
3. Begjæring om utenbygds skjønnsmenn blir stadig hyppigere etter-

kommet.
4. Når et skjønn blir opphevet og hjemvist til ny behandling bør nye

skjønnsmenn fungere.
Oslo, den 18 februar 1957.

Magne Schjødt


