
Eksamensopgave i Introduktion til Erhvervsret – Vintereksamen 2011               

HA-jur 1. år 

Vejledende løsning til opgaverne.  
 

Kortsvarsopgaver: 

1. Hvis aftalen erklæres ugyldig, bortfalder pligten til at udveksle ydelser, dvs. at cyklen ikke skal 

overdrages, og købesummen ikke skal betales. Er ydelserne allerede udvekslet, skal de 

tilbageleveres.  Spørgsmålet er behandlet i ”Grundlæggende Aftaleret” af Mads Bryde Andersen 

side 365 ff. 

  

2. En forbrugeraftale er en aftale, der er indgået mellem en erhvervsdrivende, som et led i sit erhverv,  

når den anden part, forbrugeren,  hovedsageligt handler udenfor sit erhverv. Definitionen fremgår 

bl.a. af forbrugeraftalelovens § 3. 

  

3. Ja, det er ingen betingelse, at gerningsmanden kendte straffebestemmelsen og var klar over, at 

hans handling kunne straffes. Spørgsmålet er behandlet i Erhvervsstrafferetligt kompendium af 

Villy Sørensen, side 14. 

 

4. Gerningsindholdet er de betingelser, der skal være opfyldt for at handlingen er strafbar. 

Spørgsmålet er behandlet i Erhvervsstrafferetligt kompendium af Villy Sørensen, side 7 ff. 

 

5. Præster og forsvarere, jf. Retsplejelovens § 170 stk. 1 og Erhvervsstrafferetligt kompendium af Villy 

Sørensen, side 37 ff. 

 

6. Hvis tiltalte nægter sig skyldig, og anklagemyndighedens strafpåstand er på fængsel i fire år eller 

mere, behandles sagen som nævningesag, hvor der medvirker 6 nævninge og 3 juridiske dommere. 

Spørgsmålet er behandlet i Erhvervsstrafferetligt kompendium af Villy Sørensen, side 50 ff.  

 

7. Tilbagekaldelse af tilbud er reguleret af Aftalelovens § 7, hvoraf fremgår, at tilbagekaldelsen har 

virkning, når den kommer frem til modtageren. Spørgsmålet er behandlet i bogen Grundlæggende 

Aftaleret af Mads Bryde Andersen side 181 ff.  

 

8. Minimumsreglen er en fortolkningsregel, der indebærer, at der fortolkes på den for løftegiveren 

mindst byrdefulde måde.  Spørgsmålet er behandlet i bogen Grundlæggende Aftaleret af Mads 

Bryde Andersen side 335 ff.  

 

 

 



 

Caseopgaver: 

Spørgsmål 1 – Hvordan er retsstillingen mellem Lars Ladekarl og Stine Schou?  

Stines annonce i Aarhus Stiftstidende betragtes som en opfordring til kunderne til at afgive tilbud, jf. 

Aftalelovens § 9.  

Lars Ladekarls e-mail af 2. december 2011 er derfor et tilbud om at købe 2 par Gekko herresko med 40% 

rabat. 

Udgangspunktet er, at Stine ikke behøver at svare, men det følger af § 9, 2. punktum, at hvis sådant tilbud 

fremkommer fra nogen, som henvendelsen er rettet til inden rimelig tid, og modtageren må gå ud fra, at 

det er fremkaldt ved henvendelsen, skal hun uden ugrundet ophold give tilbudsgiveren meddelelse, hvis 

hun ikke vil antage tilbuddet. 

Annoncen er indrykket den 1. december 2011, og henvendelsen fra Lars Ladekarl sendes den 2. december 

2011.  Dermed svarer han indenfor rimelig tid.  

Henset til,  at Lars´ e -mail er en gengivelse af annoncen,  må Stine gå ud fra, at e-mailen er fremkaldt af 

annoncen, og dermed skal hun give meddelelse til Lars uden ugrundet ophold, hvis hun ikke vil antage 

tilbuddet.  

I den sammenhæng er det uden betydning for Lars´ retsstilling, at Stine pga. juletravlhed ikke har nået at 

læse sine e-mails.  

Lars er dermed berettiget til at købe 2 par Gekko herresko størrelse 45 med 40% rabat.  

Der henvises til fremstillingen i Grundlæggende Aftaleret af Mads Bryde Andersen side 174 ff.  

Spørgsmål 2 – Hvordan er retsstillingen mellem Iben Ibsen og Stine Schou 

Stine afgiver et gaveløfte via buddet Frode Fick. Frode forvansker imidlertid beskeden ved at sige, at gaven 

vedrører et par damesko af mærket Testo i stedet for Gekko.   

Aftalelovens § 32 stk. 2, fastlægger, at Stine ikke er bundet af beskeden, hvis hun reklamerer uden 

ugrundet ophold.  

Imidlertid er det Stines mor, der udleverer skoen til Iben, og det kan her diskuteres, om Maja er 

bemyndiget til at udlevere skoen.  

Maja hjælper Stine i butikken af og til. Hun virker dermed på en fuldmagt, og der kan argumenteres for, at 

fuldmagten er enten en stillingsfuldmagt eller §18-fuldmagt. Der vil blive lagt vægt på argumentationen for 

det valgte resultat. Hun har ikke ratihaberet det ugyldige løfte på Stines vegne allerede fordi, hun ikke 

kender til, at Frode har forvansket beskeden.  

Da Stine erfarer, at Frode har begået en fejl, og skoen er udleveret til Iben, reklamerer hun uden ugrundet 

ophold.  



Dermed har hun reklameret rettidigt og er berettiget til at få skoen tilbageleveret.  

Der henvises til fremstillingen i Grundlæggende Aftaleret af Mads Bryde Andersen side 252 ff., 276 ff. og 

370 ff. 

Spørgsmål 3 – Retsstillingen mellem Birger Blad og Stine.  

Det er som udgangspunkt bestillerens egen risiko, at der ikke er aftalt en fast pris for buketten.  

Stine siger, at hun gik ud fra, at hun ville få en standard buket, dvs. at hun indlagde en stiltiende 

forudsætning om, at prisen ikke måtte være for høj.  

Forudsætningslæren kan her inddrages. Forudsætningen om, at prisen for buketten ikke må være for høj, 

er bestemmende for Stine. Det kan diskuteres, hvorvidt forudsætningen er kendelig for Birger Blad, men 

når man frem til, at det er den, så medfører relevans-kriteriet, at Stine er nærmest til at bære risikoen for, 

at forudsætningen er urigtig.  

Det er Stine, der tager initiativet til aftalens indgåelse, og hun henvender sig til en specialforretning, hvor 

prisen alt andet lige må antages at være højere. Dernæst angiver hun, at buketten skal være flot.  

Ud fra en almindelig ordlydsfortolkning kan der argumenteres for, at en flot buket er mere end en 

almindelig standardbuket og dermed antagelig også dyrere.   

Stine er derfor forpligtet til at betale prisen for buketten.  

Der henvises til fremstillingen i Grundlæggende Aftaleret af Mads Bryde Andersen side 309 ff., og 452 ff.    


