
 
 
 
 
 
 
 
Retteanvisning til eksamensopgaven i Introduktion til Erhvervsret – Vintereksamen 2010, HA-jur 
1- år.  
 
Kortsvarsopgaver 
 
1. AFTL § 3 stk. 2 fastsætter at mundtlige tilbud skal accepteres straks, dvs. inden parterne 

slutter samtalen eller skilles. Spørgsmålet er behandlet af Lynge Andersen og Palle Bo 
Madsen i Aftaler og Mellemmænd, 5. udg. (2006), s. 63.  

 
2.  1)Koncipistreglen eller uklarhedsreglen er en fortolkningsregel, hvor man fortolker evt. 

uklarheder i aftalen mod affatteren. 2) Prioritetsregler, fx yngre dokumenter går forud for 
ældre dokumenter, rettelser går forud for oprindelig tekst. 3) Minimumsreglen er en 
fortolkningsregel, hvor man fortolker løftet på den mindst byrdefulde måde for løftegiver.  

 
 Spørgsmålet er behandlet af Lynge Andersen og Palle Bo Madsen i Aftaler og Mellemmænd, 

5. udg., (2006), s. 377 ff.  
 
3.  Ved en fuldmagt med særlig tilværelse har tredjemand andet og/eller mere at holde sig til end 

fuldmægtigens ord. Fx en stilling (stillingsfuldmagt) eller en særskilt rettet erklæring til 
tredjemand (§ 16 fuldmagt). Spørgsmålet er behandlet af Lynge Andersen og Palle Bo 
Madsen i Aftaler og Mellemmænd, 5. udg. (2006), s. 300 ff.  

 
4.  Udfyldning betyder, at indholdet af en aftale fastlægges/udfyldes ved brug af fx analogi, 

modsætningsslutning, retspraksis, sædvane og kutyme. Spørgsmålet er behandlet af Lynge 
Andersen og Palle Bo Madsen i Aftaler og Mellemmænd, 5. udg. (2006), s. 374 ff.  

 
 
5. Negativ kontraktsinteresse er en erstatning, der stiller en part i et kontraktsforhold som om 

aftalen aldrig var indgået. Dvs. at man alene får sine forgæves afholdte omkostninger 
erstattet. Spørgsmålet er behandlet af Lynge Andersen og Palle Bo Madsen i Aftaler og 
Mellemmænd, 5. udg. (2006), s. 109 ff.  

 
6.    Hvis B og C ved tilskyndelse, råd eller dåd har medvirket til handlingen kan de straffes jf. Strfl 

§ 23. Spørgsmålet er behandlet af Villy Sørensen i Kompendium i erhvervsstrafferet (2009) s. 
18.  

 
7.  A kan ikke straffes for vold, idet B deltager i en kontaktsport og handlingen er ikke abnorm. B 

har dermed givet sit samtykke til, at A straffrit kan tackle ham. Spørgsmålet er behandlet af 
Villy Sørensen i Kompendium i erhvervsstrafferet (2009) s. 11.  

 
8.  Spørgsmålet vedrører forskellige grader af tilregnelse. I situation 1 har A direkte forsæt til at 

ramme B i maven med flasken. I situation 2 har A ikke direkte forsæt til at ramme B i hovedet 
men der er en vis sandsynlighed for det og derfor er der tale om sandsynlighedsforsæt eller 
dolus eventualis, afhængig af om sandsynligheden for at ramme i hovedet er større eller 
mindre end 50%.  

  
 Spørgsmålet er behandlet af Villy Sørensen i Kompendium i erhvervsstrafferet (2009) s. 22.  
 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
Caseopgave A  
 
Avisannoncen er en opfordring til at gøre tilbud jf. 9. Brevet fra Alice den 14. januar 2010 er derfor et 
tilbud, som Boris frit kan vælge, om han vil acceptere. Boris er derfor som udgangspunkt ikke forpligtet til 
at svare Alice.  
 
Der kan argumenteres for at AFTL § 9 2. pkt. finder anvendelse. Det fremgår således, at Boris har læst 
begge breve fra Alice, og da begge breve er fremme hos Boris inden acceptfristens udløb ,må han gå ud 
fra, at Alice tror, at accepten er rettidigt.  
 
Dermed kan der argumenteres for, at Boris skal reklamere uden ugrundet ophold overfor Alice ellers 
bliver han bundet af aftalen jf. AFTL § 9 2. pkt. Der vil blive lagt vægt på argumentationen for det valgte 
svar.    
 
Spørgsmålet er behandlet af Lynge Andersen og Palle Bo Madsen i Aftaler og Mellemmænd, 5 udg. 
(2006) s. 53 ff.  
 
 
Caseopgave B 
 
Der er 3 aftaler der skal behandles i opgaven. Aftalen med Pladecentralen, Aftalen med Musikhuset og 
aftalen med Limousine-firmaet.   
 
For så vidt angår aftalen med Pladecentralen bestiller Leo som ansat i butikken nogle varer. Dvs. at han 
handler som fuldmægtig på en stillingsfuldmagt jf. AFTL § 10 stk. 2. Imidlertid er Jeppe afgået ved 
døden, inden bestillingen afgives og dermed er spørgsmålet, om Jeppes dødsbo er bundet af aftalen.  
 
Dette reguleres af AFLT § 21. Udgangspunktet er, at fuldmagten lever videre med mindre særlige 
omstændigheder gør, at den skal bortfalde. I dette tilfælde er der ikke nogen særlige omstændigheder 
der skulle indebære, at fuldmagten falder bort og dermed er bestillingen gyldig overfor Pladecentralen.  
 
Boet kan ikke gøre et erstatningskrav gældende overfor Leo i det indre forhold, idet Leo er i god tro om 
dødsfaldet.  
 
Aftalen med Musikhuset vedrører 2 billetter, som Leo skal bestille til Jeppe og Jeppes hustru. Der er tale 
om en aftale, der ikke vedrører forretningen, og derfor handler Leo på en § 18-fuldmagt. Der foreligger 
heller ikke i dette tilfælde særlige omstændigheder, der skulle gøre at fuldmagten bortfalder og derfor er 
aftalen gyldig overfor Musikhuset.  
 
Boet kan heller ikke i dette tilfælde gøre et erstatningskrav gældende overfor Leo, der er i god tro.  
 
Aftalen om limousine med chauffør har Leo derimod ikke fuldmagt til. Derfor er aftalen ugyldig og 
forpligter ikke dødsboet.  
 
Limousine-firmaet kan derfor gøre et erstatningskrav gældende overfor Leo jf. AFTL § 25. 
Bestemmelsen er en objektiv erstatningsansvarsregel og derfor kan firmaet opgøre sit erstatningskrav 
overfor Leo efter positiv opfyldelsesinteresse og dermed få sin fortjeneste dækket.   
 
Spørgsmålene i opgaven er behandlet af Lynge Andersen og Palle Bo Madsen i Aftaler og 
Mellemmænd, 5. udg. (2006), s. 303, 327, 301 og 331.  
 
 


