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BA ØKONOMI - HA (JUR.) / HA (JUR.), 1. DEL      

 

Vintereksamen / Winter exams 2009-2010  

 

Omeksamen / Re-exam 

 

Skriftlig prøve / Written exam: 31145  Introduktion til Erhvervsret 

 

Varighed / Duration: 3 hours / timer 

 

Hjælpemidler / Supplementary material allowed at the examination: Alle 

 

 

 

Ved karaktergivning af besvarelserne vil hver af opgaverne 1-8 vægte med 5 %, mens opgave A  

vægter med 20% og opgave B med 40 %. 

 

KORTSVARSOPGAVER 

1. Hvornår er en accept af et mundtligt tilbud rettidig? 

  

2. Nævn 2 aftalefortolkningsregler og beskriv kort, hvad de betyder?   

 

3. Hvad er forskellen på en fuldmagt med særlig tilværelse og en fuldmagt uden særlig 

tilværelse?  

 

4. Hvad betyder begrebet aftaleudfyldning?  

 

5. Hvad betyder begrebet negativ kontraktsinteresse?  

 

6. A, B og C leger med ild foran en bil. A ender med at sætte ild til bilen. Kan B og C straffes?  

 

7. A og B spiller fodbold, og A tackler B så hårdt, at B brækker foden. Kan A straffes for vold?  

 

8. Hvad er den strafferetlige forskel på følgende 2 situationer: 1) A ønsker at ramme B med en 

flaske i maven, kaster flasken og rammer B i maven. 2) A ønsker at ramme B med en flaske 

i maven, kaster flasken, men rammer i stedet for B i hovedet?   
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CASEOPGAVE A 

 

Alice Alt har igennem længere tid ønsket sig at købe et B&O fjernsyn, men hun har kun råd til 

at købe det brugt.  

 

Tirsdag den 12. januar 2010 ser hun en annonce i avisen med ordlyden: 

 

”Brugt B&O fjernsyn sælges for kr. 2.500,00. Kontakt venligst Boris Beck inden 14 dage.” 

 

Alice finder Boris´ adresse og sender torsdag den 14. januar 2010 et brev, hvori hun meddeler, 

at hun gerne vil købe fjernsynet for kr. 2.500.  

 

Dagene går, og Alice hører ikke fra Boris. Hun skriver et nyt brev den 22. januar 2010, men 

heller ikke det svarer Boris på.  

 

Alice fremskaffer derefter Boris telefonnummer og kontakter ham straks telefonisk. Samtalen 

bliver imidlertid kort. Boris fortæller, at han har modtaget og læst begge breve fra Alice, men at 

han allerede den 18. januar 2010 solgte fjernsynet til anden side.  

 

Alice protesterer og gør gældende, at hun har købt fjernsynet, og at Boris derfor ikke kunne 

sælge det til tredjemand.  

 

Hvorledes er retsstillingen mellem Alice og Boris?    

 

 

CASEOPGAVE B 

 

Den 84-årige Jeppe Jepsen er indehaver af en musikforretning. Her sælger han såvel gamle lp-

plader, som cd´er og dvd´er. Han har én ansat medarbejder i butikken, der hedder Leo Lad.  

 

Torsdag den 4. februar 2010 kl. 10.15 bestiller Leo et stort parti musik-cd´er og dvd´er til 

butikken. Ordren er samlet på kr. 25.000,00 og afgives til leverandøren Pladecentralen, som 

butikken har handlet med i mange år. Derefter bestiller han 2 billetter til operaen ”Le 

Miserables”, som Jeppe har bedt ham om at skaffe til sig. Leo, der ved at Jeppe giver billetterne 

til operaen som en del af sin sølvbryllupsgave til hustruen, bestiller derefter på eget initiativ, 
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men i Jeppes navn, en limousine med chauffør, der skal bringe sølvbryllupsparret til og fra 

Musikhuset. 

 

Samme morgen kl. 08.30 er Jeppe Jepsen imidlertid afgået ved døden som følge af et pludseligt 

hjertetilfælde.  

 

Da Leo hører dette kl. 12.30 samme dag, kontakter han straks Pladecentralen for at annullere 

aftalen. Pladecentralen afviser imidlertid dette og henviser til, at der er indgået en gyldig aftale, 

som man forventer, at butikken vil opfylde.  

 

Leo ringer derefter til Musikhuset, hvor opera-billetterne er bestilt, for at prøve at annullere 

aftalen, men Musikhuset afviser dette, idet man ikke yder kunderne nogen fortrydelsesret.  

 

Også aftalen med limousinefirmaet nægter dødsboet at anerkende, og Limousine-firmaet 

forlanger at få aftalen opfyldt. Hvis man ikke kan få det, vil firmaet i stedet have den fulde 

fortjeneste erstattet af enten dødsboet eller Leo.  

 

Hvorledes er retstillingen i relation til aftalerne med henholdsvis Pladecentralen, 

Musikhuset, og Limousine-firmaet?   

 

 

 

 

 

 

 


