
 
 
 

 
Vejledende løsning til kortsvarsopgaver.  
 
Ad. spørgsmål 1.  

 
Det haltende retsforhold indebærer, at den ene part (tilbudsgiveren) er bundet, uden at der foreligger 
en tilsvarende bundethed for den anden (tilbudsmodtageren).  
 
Aftaler og Mellemmænd, 5. udg., s. 39 ff.  
 
Ad. spørgsmål 2.  
 
Den legale acceptfrist fastsættes i medfør af Aftalelovens § 3 mellem fraværende personer som 
fremsendelsestid + betænkningstid + tilbagesendelsestid.  
 
Aftaler og Mellemmænd, 5. udg., s. 62.  

 
Ad. spørgsmål 3.  
 
Minimumsreglen er en fortolkningsregel, der indebærer, at der i tvivlstilfælde fortolkes i den retning, 
der er mindst byrdefuld for løftegiver.  
 
Aftaler og Mellemmænd, 5. udg., s. 402.  
 
Ad. spørgsmål 4.  
 
Hvis en aftale erklæres ugyldig, går de ydelser, der er udvekslet mellem parterne tilbage. Hvis der 
rejses krav om erstatning, udmåles erstatningen efter princippet om negativ kontraktsinteresse, 
hvorefter løftemodtageren stilles, som om aftalen aldrig er indgået.  
 
Aftaler og Mellemmænd, 5. udg., s. 112.  
 
Ad. spørgsmål 5.  
 
Motivvildfarelse betyder, at afgiveren tilkendegiver, hvad han vil tilkendegive, men han svæver i en 
vildfarelse vedrørende de omstændigheder, der udgør motivet for hans erklæring. Den form for 
vildfarelse er omfattet af Aftalelovens § 32 stk. 2.  
 
Aftaler og Mellemmænd, 5. udg., s. 175.  
 
Ad. spørgsmål 6. 
 
Uklarhedsreglen er en fortolkningsregel, hvor evt. uklarheder fortolkes mod affatteren.  
 
Aftaler og Mellemmænd, 5. udg. s. 404.  
 
Ad. spørgsmål 7.  
 
Nødret er retten til at under visse omstændigheder at gøre indgreb i andres retsgoder for at afværge 
truende skade på person eller gods.  
 
Kompendium, Erhvervsstrafferet, s. 10.  
 
 
 



 
Ad. spørgsmål 8.  
 
Den kriminelle lavalder er 14 år. Det følger af Straffelovens § 15, at man ikke straffes for et forhold, 
der er begået før man fyldte 14 år.  
 
Kompendium, Erhvervsstrafferet, s. 12.   
 
Ad. spørgsmål 9.  
 
Direkte forsæt, når en bestemt følge af ens handlinger tilstræbes.  
 
Sandsynlighedsforsæt, hvis gerningsmanden selv har ment, at chancen for et ”positivt” resultat er 
mere end 50%.  
 
Dolus eventualis, når sandsynligheden for ”succes” er mindre end 50% men alligevel ikke helt lille.  
 
Som yderligere grader af tilregnelse kan nævnes simpel uagtsomhed og grov uagtsomhed.  
 
Kompendium, Erhvervsstrafferet, s. 22.  
 
Ad. spørgsmål 10.  
 
A kan straffes for at have tilskyndet B til en kriminel handling jf. Straffelovens § 23.  
 
Kompendium, Erhvervsstrafferet, s. 18.  
 
  

Vejledende løsning – Caseopgaver 
 
Caseopgave A:  
 
Randi afgiver ved sin e-mail af 3. november 2010 et tilbud på køb af 75 cd´er. Musikcentralens svar 
den 4. november 2010, er en uoverensstemmende accept i medfør af Aftalelovens § 6.  
 
Det følger af Aftalelovens § 6 stk. 2, at Randi skal reklamere uden ugrundet ophold, hvis afsenderen 
går ud fra, at svaret er overensstemmende, og Randi må indse dette. 
 
Der er tale om en materiel (indholdsmæssig) forskel på accepten i forhold til tilbuddet. Således 
flyttes leveringsdatoen mere end 14 dage, og da der er tale om julemusik målrettet mod julehandlen, 
har det stor betydning for Randi. 
 
Det skal herefter diskuteres, om Musikcentralen går ud fra, at accepten er overensstemmende med 
tilbuddet, og om Randi bør indse dette. 
 
Henset til, at der er tale om en betydelig materiel forskel, på et for aftalens opfyldelse centralt punkt, 
kan der argumenteres for, at afsenderen ikke kan gå fra, at accepten er overensstemmende, og 
dermed kan Randi ikke forpligtes ved passivitet. 
 
Der henvises til fremstillingen i Aftaler og Mellemmænd, 5. udg., s. 70 ff. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Caseopgave B:  
 
Først behandles den aftaleretlige stilling mellem parterne for så vidt angår cd´erne.  
 
Tove er ansat i musikbutikken, og har dermed en stillingsfuldmagt jf. Aftalelovens § 10 stk. 2. I 
forbindelse med salget af de 3 cd´er, giver hun Kurt en rabat på 25%.  
 
Retstillingen i det ydre forhold mellem Randi og Kurt skal herefter fastlægges. Der er tale om en 
fuldmagt med særlig tilværelse, og det skal afklares, om Tove handler indenfor fuldmagtens grænse.  
 
Tove er eneste medarbejder i musikbutikken, og passer butikken alene, når Randi fx er ude til 
frokost. Dette giver hende ganske vide beføjelser. Der er yderligere tale om salg af varer i butikken.  
 
Det bør derfor lægges til grund, at Tove handler indenfor sin fuldmagt.   
 
Hvis det lægges til grund, at Tove har handlet indenfor sin fuldmagt, skal det derefter vurderes, om 
hun har handlet indenfor eller udenfor sin bemyndigelse.  
 
På den ene side er musikforretningen en lille organisation med én indehaver og én medarbejder, 
Tove. Det fremgår af opgaven, at Tove er legitimeret til at passe forretningen, når Randi ikke er der, 
og dermed må stillingsfuldmagten have ganske vide beføjelser. Rabatten på 25% er formentlig heller 
ikke usædvanlig henset til, at det er i julemåneden.  

 
Hvis det lægges til grund, at der er handlet indenfor bemyndigelsen, er der tale om en gyldig aftale, 
som Randi skal respektere, og der kan ikke rejses erstatningskrav i det indre forhold overfor Tove, 
allerede fordi der ikke er lidt et tab.   
 
Hvis det lægges til grund, at der er handlet udenfor bemyndigelsen, er det afgørende, om Kurt er i 
god eller ond tro om overskridelsen. På den ene side er det en ganske stor rabat i forhold til det 
købtes værdi, på den anden side er det ikke en usædvanlig rabat henset til Toves stilling.  
 
På den baggrund kan der argumenteres for, at Kurt er i god tro. Henset til at der er tale om en 
overskridelse af bemyndigelsen, kan det overvejes, om der kan rejses erstatningskrav overfor Tove i 
det indre forhold. 
 
Hvis det lægges til grund at Kurt er i ond tro, vil Randi vinde ret, og Kurt kan ikke rejse 
erstatningskrav overfor Tove efter Aftalelovens § 25, fordi han er i ond tro.  
 
Dernæst skal problemstillingen vedrørende gulvlampen behandles.  
 
Toves salg af gulvlampen er ikke omfattet af hendes stillingsfuldmagt, idet der er tale om butikkens 
interiør og ikke varer.  
 
Det skal diskuteres, om Randi har givet Tove en §18-fuldmagt til at sælge arvegodset, herunder 
gulvlampen bedst muligt.  
 
Randi har flere gange sagt, at hvis nogen kunne være interesseret i noget af det, skal det sælges 
bedst muligt. På den baggrund kan det lægges til grund, at Randi har givet Tove en §18-fuldmagt til 
at sælge gulvlampen.  
 
Lampen sælges for kr. 500,00, og da instruksen lød på at sælge lampen bedst muligt, og Tove ikke 
har nogen forhåndsviden om lampens værdi, handler Tove indenfor 18-fuldmagtens grænse. Aftalen 
er derfor som udgangspunkt bindende for Randi.  
 
Det kan herefter vurderes, om aftalen er ugyldig som følge af udnyttelse i medfør af Aftalelovens § 
31.  



 
Kurt kender således lampens markedsværdi, og tilbyder at købe lampen for en pris, der ligger 
markant under markedsværdien. Der kan argumenteres for, at der er tale om udnyttelse af Toves 
manglende indsigt. Yderligere har Kurt taget initiativet til aftalens indgåelse og selv ”spillet ud” med 
prisen på kr. 500,00, hvilket er en skærpende omstændighed.  
 
Der vil blive lagt vægt på argumentationen for det valgte resultat.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 


