
Aarhus Universitet 
Business and Social Sciences 
 
 

1 
 

     

BA ØKONOMI - HA (JUR.)  1. DEL      

Vintereksamen 2012-2013  

Ordinær eksamen  

Skriftlig prøve i: 4620910033 Introduktion til Erhvervsret  

Varighed: 3 timer 

Hjælpemidler:   Ukommenteret lovtekst 

 

Ved karaktergivning af besvarelserne vil hver af opgaverne 1-8 vægte med 5%, mens caseopgavens 

spørgsmål A-C hver vægter med 20%.  

 

Kortsvarsopgaver: 

1. Hvornår er et tilbud bindende for tilbudsgiveren?  

 

2. Hvad er en stærk ugyldighedsgrund? 

   

3. Nævn 3 grader af strafferetlig tilregnelse?  

 

4. Nævn 2 strafophørsgrunde? 

 

5. Kan man straffe planlægning af et tyveri, der aldrig gennemføres? 

 

6. Hvad betyder koncipist-reglen? 

 

7. Hvad er nødret? 

  

8. Hvad er en uoverensstemmende accept? 
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Caseopgave: 

I det indre Aarhus driver kokken Lars Løgh restauranten ”Kongemad”, der har traditionelle danske retter på 

menukortet.  Den 2. november 2012 om formiddagen ringer Anna Ahn. Anna har 40 års fødselsdag, og vil 

gerne forhøre sig om prisen for at holde en fødselsdagsfrokost med 8 deltagere den 10. november 2012.  

Lars oplyser, at han kan tilbyde arrangementet for i alt kr. 1.500. Anna synes, prisen er for høj, og takker 

pænt nej.  

Senere samme eftermiddag ombestemmer Anna sig imidlertid og sender følgende e-mail til Lars: 

”Kære Lars, 

Tak for behagelig telefonsamtale tidligere i dag. Jeg vil alligevel gerne benytte mig af tilbuddet og holde min 

fødselsdagsfrokost hos dig med 8 deltagere for i alt kr. 15.000.” 

Lars, der havde travlt med at rense grøntsager til aftenens gæster i restauranten, læste hurtigt mailen 

igennem og svarede pr. e-mail ”det er en aftale, hilsen Lars”.  

Nogle dage senere opdager Anna, at hun har skrevet, at prisen for frokosten er 15.000 kr., og hun 

kontrakter straks Lars telefonisk for at gøre ham opmærksom på, at prisen naturligvis er 1.500 kr. som  

oplyst af ham. Lars afviser dette, og henviser i stedet til, at der er indgået aftale om en pris for frokosten på 

kr. 15.000,00 og tilføjer, at han nok skal lave det rigtigt flot. 

A. Hvorledes er retstillingen mellem parterne? 

I anledning af sit 25-års jubilæum som revisor har Henrik Herlig reserveret hele Restaurant ”Kongemad” 

den 9. november 2012 til en reception til en samlet pris af kr. 10.500,00. Den 7. november 2012 meddeler 

Henrik imidlertid Lars, at han har valgt at aflyse receptionen, fordi han føler sig sløj og uoplagt. Lars svarer, 

at bestillingen ikke kan aflyses, uanset om Henrik er sløj eller ej, da Lars ikke kan nå at få andre gæster i 

restauranten med så kort varsel.   

B. Hvordan er retsstillingen mellem Henrik og Lars vedrørende aflysningen?  

Lars har en sjælden ryttercykel, der tidligere har været brugt i cykelløbet Tour de France, og som han gerne 

vil sælge. Da Lars ikke kan finde tiden til at få det gjort, beder han sin gode cykelkammerat Viggo Vind om 

at sælge cyklen for ham til højest mulige pris, dog minimum kr. 10.000. Viggo mener også, at han kan finde 

en køber til Lars´ helt nye cykelsko, som Lars netop har givet kr. 2.500,00 for, og hertil svarer Lars, ”prøv 

bare det også”.  Da Viggo henter cyklen den 3. november 2012, får han en seddel med, hvorpå Lars har 

skrevet, at han ejer cyklen, og at Viggo må sælge den.  

Den 6. november 2012 får Viggo kontakt med Sune Sats. Sune interesserer sig ikke for nogen form for 

sport, men Sunes læge har anbefalet ham at begynde at cykle for at tabe sig nogle kilo. Han tilbyder at købe 

cyklen for kr. 3.000. Viggo prøver at presse prisen op og nævner, at det er en gammel Tour de France cykel. 

Sune har aldrig hørt om Tour de France og mener ikke, det har nogen betydning for prisen, men han er dog 

indstillet på at give kr. 4.500,00 for den som sit sidste bud og under forudsætning af, at han også får 
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cykelskoene med for kr. 100. Cykelskoene ligger stadig i sin originale indpakning med tilhørende 

garantibevis. Viggo vælger at acceptere og overdrager cykel og cykelsko til Sune for i alt kr. 4.600.  

Da Viggo orienterer Lars om handlen, afviser Lars, at der er indgået en bindende aftale, idet han henviser 

til, at han som minimum skal have kr. 10.000 for cyklen. Viggo mener imidlertid, at han har solgt cyklen til 

den bedst opnåelige pris, akkurat som Lars har ønsket.  Cykelskoene vil Lars også have igen, idet han ikke 

kunne drømme om at lade nogen købe dem for 100 kr.  

C. Hvordan er retsstillingen mellem Lars, Viggo og Sune?  

 


