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KORTSVARSOPGAVER: 

 

1. Nævn 3 eksempler på pligtmæssig reklamation? 
  

2. Hvad betyder begrebet ratihabition?  
 

3. Hvad indebærer prioritetsreglen?  
 

4. Under hvilken forudsætning kan en kommissionær købe den vare, der er i kommission?  
 

5. Kan aftalelovens § 9 fraviges ved aftale? Svaret bedes kort begrundet 
 

6. Er man straffri, hvis man er sindssyg i gerningsøjeblikket?  
 

7. Kan man straffes for forsøg på tyveri, hvis man fortryder inden tyveriet udføres?  
 

8. Hvad er en tilståelsessag?  
 

9. Hvad betyder begrebet agreed documents?  
 

10. Nævn et eksempel, hvor en aftalepart har ret til at fortryde en aftale?  
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CASEOPGAVER: 

 

CASE A: 

 

Henriette Hast er 15 år gammel og arbejder som bybud for bagermester Gerhard Gehr i Risskov. Hun 

afleverer morgenbrød til en række kunder i Risskov hver lørdag og søndag morgen og modtager en fast 

løn på kr. 800 om måneden fra Gehr.   

 

Henriette har længe sparet sammen til et nyt stereoanlæg.  

 

Den 2. februar 2011 modtager Henriette en e-mail fra sin onkel Ole Older, der er bosiddende i USA. I 

mailen skriver han, at han vil give hende en gave på kr. 2.500, som hun kan indsætte på sin opsparing i 

banken og bruge til noget fornuftigt.  

 

Gaven fra Ole og Henriettes opsparede løn fra bageren giver hende et samlet beløb på kr. 4.900, og den 

6. februar 2011 hæver hun alle pengene i banken og går i Hi-Fi World, en elektronikforretning på 

strøget i Århus. Her møder hun Søren Salg, der er ansat som sælger i butikken.  

 

Søren viser hende forskellige musikanlæg, og Henriette fortæller, at hun har 4.900 kr. at købe for.  

 

Henriette ender med at købe et anlæg til kr. 4.500. Der kan sættes forskellige højttalere til anlægget, 

men Søren anbefaler hende at købe et sæt til kr. 1.500, for som han siger, ”så får du den bedste lyd ud 

af stereoanlægget”.  

 

Ved kassen betaler Henriette for stereoanlægget kr. 4.500 og højttalerne med kr. 400. Resten skal hun 

afdrage over 1 år.  

 

Da Henriette kommer hjem til sine forældre, er de rystede over det passerede. Henriettes far ringer 

øjeblikkeligt til Hi-Fi World og meddeler, at aftalen om såvel stereoanlæg som højttalere er annulleret. 

Pengene skal bruges til en ny cykel i stedet for, siger han.  
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Butikken fastholder, at begge aftaler er bindende.  

 

Onkel Ole hører også om Henriette. Han kræver gaven tilbagebetalt, for som han siger, gaven skulle jo 

netop ikke gå til pjat, men derimod bruges på noget, Henriette kunne få gavn af i mange år.  

 

Hvorledes er Henriettes retsstilling overfor butikken og onkel Ole?  

 

 

CASE B: 

 

Carsten Cahr er brugtvognsforhandler og sælger biler, der er mellem 3 og 5 år gamle fra sin 

forretningsadresse i Højbjerg.  

 

Den 8. februar 2011 besøger Thomas Thomasen forretningen. Han finder hurtigt frem til en 4 år 

gammel VW Golf, der har kørt 150.000 km. Prisskiltet i forruden på bilen siger kr. 140.000.  

 

Carsten viser bilen frem for Thomas, og Thomas fortæller, at han har brug for en stabil og driftssikker 

bil, da han bor i Århus og arbejder i Herning. Bilen er tænkt som familiens bil nr. 2, idet Thomas´ hustru 

bruger familiens nuværende bil i det daglige, i øvrigt også en VW Golf.    

 

Efter lidt snak frem og tilbage tilbyder Thomas at købe bilen for kr. 120.000. Carsten siger øjeblikkelig 

nej, men Thomas giver ikke op. Han forhøjer sit tilbud til kr. 130.000 og siger, ”lad mig høre fra dig 

inden 14 dage Carsten”, inden han forlader butikken.  

 

Om aftenen den 21. februar 2011 sender Thomas en e-mail til Carsten, hvori han anfører, at han også 

gerne vil købe 4 vinterdæk, som han har set i butikken til kr. 3.000.  

 

Den 23. februar 2011 kl. 10.25 meddeler Carsten pr. e-mail, at han gerne vil sælge bilen til Thomas for 

kr. 130.000 og vinterdækkene for kr. 3.000.   
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Thomas svarer også pr. mail samme dag kl. 20.30, at tilbuddet om køb af bilen er bortfaldet, og at 

tilbuddet om køb af vinterdækkene, naturligvis hænger sammen med købet af bilen, og det derfor også 

er bortfaldet.  

 

Cahr fastholder, at der er indgået bindende aftaler om såvel bilen som vinterdækkene.  

 

Hvorledes er den aftaleretlige stilling i sagen?  

 

 


