
Eksamensopgave – Introduktion til Erhvervsret, reeksamen.  
 
 
 

RETTEVEJLEDNING: 
 
Vejledende løsning - kortsvarsopgaver 

 
Ad. spørgsmål 1 
 
Aftalelovens § 4 stk. 2, § 6 stk. 2 og § 9, § 19, § 28 stk. 2, § 32 stk. 2.  
 
Aftaler og Mellemmænd, bl.a. side 66 og 70 ff.  
 
Ad. spørgsmål 2 
 
En part kan normalt efterfølgende give afkald på at påberåbe sig en mulig ugyldighed ved at 
godkende/ratihabere sit tidligere løfte.  
 
Aftaler og Mellemmænd, side 120.  
 
Ad. spørgsmål 3 
 
Prioritetsreglen er en fortolkningsregel, der bl.a. indebærer, at rettelser i et dokument går forud for 
oprindelig tekst, nye bilag går forud for ældre bilag mv.  
 
Aftaler og Mellemmænd, side 411 ff.  
 
Ad. spørgsmål 4 
 
Kommissionslovens § 40 vedrører kommissionærens ret til at selvindtræde, såfremt kommittenten giver 
tilladelse til det.  
 
Aftaler og Mellemmænd, side 342 ff.  
 
Ad. spørgsmål 5 
 
Ja, § 1-9 er deklaratoriske regler og kan derfor fraviges ved aftale, jf. aftalelovens § 1.  
 
Aftaler og Mellemmænd, side 33.  
 
Ad. spørgsmål 6 
 
Straffrihed forudsætter, at man er utilregnelig i gerningsøjeblikket, forbigående sindssyge er ikke nok 
alene.  
 
Strafferetligt kompendium s. 12.  
 
Ad. spørgsmål 7 
 
Ja, hvis man har udført en handling forsætligt med henblik på at fuldbyrde tyveriet, kan man straffes for 
forsøg.  
 
Strafferetligt kompendium, side 25.  
 
 
 



 
 
 
Ad. spørgsmål 8 
 
Dette forudsætter, at sigtede erklærer sig skyldig i Retten.  
 
Strafferetligt kompendium, side 51.  
 
Ad. spørgsmål 9  
 
Begrebet agreed documents er standardvilkår, der er forhandlet af jævnbyrdige brancheorganisationer.  
 
Aftaler og Mellemmænd side 30.  
 
Ad. spørgsmål 10 
 
En aftalepart har bl.a. ret til at fortryde, hvis det er aftalt mellem parterne, hvis der er tale om et 
forbrugerkøb over internettet efter forbrugeraftalelovens kapitel 4 eller en forbrugers køb af en fast 
ejendom.  
 
Vejledende løsning – Caseopgave A  
 
Henriette Hast er umyndig, jf. værgemålslovens § 1. Hun har sparet kr. 2.400 gennem sit arbejde og fået 
en gave på kr. 2.500 fra sin onkel. Begge dele regnes for selverhvervede midler, som Henriette kan 
bruge, jf. værgemålslovens § 42.  
 
Stereoanlægget til kr. 4.500 kan Henriette betale for med sine selverhvervede midler. Denne aftale er 
således gyldig. Forældrene har som værger for Henriette ikke mulighed for at få aftalen erklæret ugyldig.  
 
Højttalerne er købt på kredit, idet Henriette kun kunne betale kr. 400 kontant, resten skal afdrages.  
 
Denne aftale er ikke gyldig, idet en umyndig ikke på egen hånd kan indgå en forpligtende retshandel, jf. 
værgemålslovens § 1 stk. 2.  
 
Onkel Ole kræver at få gavebeløbet på kr.2.500 tilbage. Et gaveløfte er et ensidigt løfte, der i dette 
tilfælde er opfyldt fra løftegivers side. I forbindelse med afgivelsen af gaveløftet har Ole ikke specifikt lagt 
begrænsninger for, hvad Henriette må bruge pengene til, og han kan derfor ikke komme igennem med, 
at han skal have pengene tilbage igen.  
 
Opgaven relaterer sig til Aftaler og Mellemmænd s. 140 ff. 
 
 
Vejlendende løsning – Caseopgave B  
 
Thomas afgiver et mundtligt tilbud hos brugtvognsforhandleren på kr. 120.000, aftalelovens § 3 stk. 2. 
Carsten afslår tilbuddet, og Thomas fremsætter et nyt mundtligt tilbud, som han samme aften bekræfter 
pr. e-mail.  
 
Samtidig fremsætter han et tilbud på køb af 4 vinterdæk.  
 
Den 13. februar 2011 fremsender Carsten sin accept af tilbuddet på såvel bilen som vinterdækkene. 
Samme dag meddeler Thomas, at han ikke anser begge tilbud for bortfaldet.  

 
Tilbuddet vedrørende bilen er oprindeligt fremsat mundtligt i butikken. Det aftaleretlige udgangspunkt er, 
at tilbuddet skal accepteres straks, men Thomas giver Carsten en frist for at acceptere med ordene 
”inden 14 dage”. Der er tale om en fastsat acceptfrist, jf. aftalelovens § 2. 
 



 
 
 
Carstens accept kommer frem den 23. februar 2011. Acceptfristen udløb imidlertid den 22. februar 2011, 
og der foreligger en forsinket accept jf. aftalelovens § 4 stk. 1. Thomas reklamerer uden ugrundet 
ophold, jf. aftalelovens § 4 stk. 2 og er dermed ikke bundet af tilbuddet.  
 
Thomas fremsætter den 21. februar 2011 et tilbud på køb af vinterdæk. Der er ikke fastsat en acceptfrist, 
og denne skal derfor beregnes efter aftalelovens § 3 stk. 1.  

 
Carsten accepterer 2 dage senere, og det må antages at være en rettidig accept, når henses til 
fremsendelsestid+tilbagesendelsestid+betænkningstid.  
 
Dermed er Thomas bundet af sit tilbud.  
 
Han argumenterer derefter for, at tilbuddet på køb af vinterdæk er fremsat under forudsætning af, at 
parterne indgik aftalen om bilen.  
 
Der er tale om en bristet forudsætning jf. forudsætningslæren. Det kan diskuteres, hvorvidt denne 
forudsætning har været bestemmende for Thomas, og om den er kendelig for Carsten, men hvis der 
svares bekræftende på dette, er det i sidste ende Thomas, der er nærmest til at bære risikoen for, at 
forudsætningen svigter.  
 
Det bemærkes, at Thomas i forvejen er ejer af en bil af samme fabrikat og model, så det har 
formodningen for sig, at dækkene kan anvendes til denne.  
 
Thomas vil heller ikke kunne få aftalen erklæret ugyldig efter aftalelovens § 36, idet det ikke er urimeligt, 
når købet af bilen og købet af vinterdækkene ikke er kædet sammen.  
 
Thomas er således forpligtet til at betale for vinterdækkene.  
 
Opgaven relaterer sig til Aftaler og Mellemmænd, side 59 ff. og 93 ff.    
 
  
  


