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BA ØKONOMI - HA (JUR.)  1. DEL      

Vintereksamen 2010-2011  

Ordinær eksamen  

Skriftlig prøve i: 31145 Introduktion til Erhvervsret  

Varighed: 3 timer 

Hjælpemidler:   Ukommenteret lovtekst 

 

 

Kortsvarsopgaver:  

 

1. Hvad betyder begrebet ”Det haltende retsforhold”? 
  

2. Hvordan beregnes den legale acceptfrist mellem fraværende personer? 
  

3. Hvad indebærer minimumsreglen?  
 

4. Hvorledes udmåles erstatningen, hvis en aftale erklæres ugyldig?  
 

5. Hvad betyder begrebet motivvildfarelse?  
 

6. Hvad betyder uklarhedsreglen?  
 

7. Hvad er nødret?  
 

8. Hvad er den kriminelle lavalder?  
 

9. Nævn 2 grader af tilregnelse.  
 

10. A siger til B, ”gå hen og slå C i maven for mig”. B slår derefter C i maven. Kan A straffes?  
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Caseopgaver:  

CASE A:  

Randi Rock ejer en musikforretning i Århus midtby, hvorfra hun sælger cd´er med musik fra 60´erne og frem  

til i dag. Randi har én medarbejder ansat, Tove Tone, som primært tager sig af den daglige betjening af 

kunderne.   

Randi Rock afgiver den 3. november 2010 tilbud på køb af 75 cd´er med ”Greatest Julehits” hos 

pladeselskabet ”Musikcentralen” med levering 10. november 2010, så cd´erne er klar til julehandlen.  

Den 4. november 2010 svarer Musikcentralen Randi pr. e-mail og bekræfter, at der vil ske levering af 75 

cd´er med julemusik, men først den 25. november 2010. Pga. af travlhed kan cd´erne ikke leveres tidligere.    

Randi har travlt med andre gøremål i forretningen og får aldrig besvaret e-mailen. Den 10. november 2010 

kommer cd´erne ikke, og Randi reklamerer telefonisk overfor Musikcentralen. Hun får oplyst, at cd´erne 

først ankommer den 25. november 2010, hvorefter hun meddeler, at aftalen er annulleret, for som hun 

siger ”så ryger hele julehandlen jo”.   

Musikcentralen fastholder, at Randi er bundet af aftalen, hvorefter der foretages levering den 25. 

november 2010, fordi Randi ikke har svaret på e-mail af 4. november 2010.   

 

Hvorledes er Randi Rock´s retlige stilling i relation til Musikcentralen?  

 

 

CASE B:  

Musikforretningen er dekoreret med gamle møbler og billeder mv. som Randi har arvet. Det fylder meget i 

butikken, og Randi har flere gange sagt til Tove, at hvis nogen kunne være interesseret i noget af det, skulle 

det bare sælges bedst muligt, så de kunne få mere plads i forretningen.  

Den 2. december 2010 kommer Kurt Kønst ind i forretningen. Han leder efter en julegave til sin nevø, som 

har ønsket sig rockmusik. Kønst kender ikke meget til musik, men interesserer sig til gengæld meget for 

gamle lamper, som han samler ivrigt på. Randi er ude til frokost, og Tove passer derfor butikken alene, som 

så ofte før.  

Pludselig ser Kurt en gammel gulvlampe, der står i et hjørne af butikken. Kurt kigger nærmere på lampen og 

konstaterer, at det er en original lampe af den meget anerkendte danske arkitekt Lasse Lyhs. Der er tale om 

et sjældent eksemplar, der ikke er i produktion længere, og Kurt vurderer, at markedsprisen ligger mellem 

15.000 – 20.000,00 kr. 
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Han finder hurtigt 3 cd´er til i alt kr. 400,00, og går med raske skridt til kassen, hvor Tove står. Kurt beder 

Tove om at pakke cd´erne ind til en julegave, og da Tove skal slå varerne ind på kasseapparatet, siger hun til 

ham, ”du får en smule rabat, nu er det jo snart jul”. Tove sælger derfor cd´erne til samlet kr. 300,00, 

svarende til en rabat på 25%.   

Nu kan Kurt ikke vente længere og spørger Tove, om gulvlampen i hjørnet evt. er til salg, Tove svarer ja, og 

Kurt tilbyder hende kr. 500,00 for den, hvilket Tove straks accepterer.  

En times tid senere kommer Randi tilbage fra frokost, og Tove fortæller stolt om salget af lampen og 

cd´erne til Kurt Kønst.  

Randi er rystet over det passerede, dels skulle Tove ikke starte julemåneden med at give en kunde så stor 

en rabat, og dels er Randi helt klar over, at lampen er meget mere værd end kr. 500,00. Hun kontakter 

straks Kurt og annullerer begge aftaler. Kurt fastholder imidlertid, at aftalerne er bindende.  

 

Hvorledes er retstillingen mellem Randi, Kurt og Tove i relation til cd´erne og gulvlampen?  

 


