Sommereksamen 2019
Reeksamen
Skriftlig prøve: 460141E022 - Erhvervsret
Varighed: 3 timer
Hjælpemidler: Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte
_________________________________________________________________________________

Vejledende vægtning:
Opgave 1: 20%
Opgave 2: 40%
Opgave 3: 40%
Den angivne vægtning er vejledende og har alene til formål at angive, hvordan
eksaminanderne kan disponere eksamenstiden.

Opgave 1.
1. Redegør for hvilke betingelser, der skal være opfyldt, for at man kan modregne en
modfordring i en hovedfordring.
2. Kan man fravige disse betingelser og alligevel tillade modregning?
3. Er der tilfælde hvor det er udelukket at modregne?
4. Hvilke forældelsesfrister gælder indenfor produktansvar?
5. Forklar forskellen på et bindende tilbud og en opfordring til at gøre tilbud. Giv eksempler
på begge dele.
Opgave 2.
Blomsterhandler Mette Mælkebøtte drev en særdeles lukrativ og lidt alternativ
blomsterforretning i Malling. Hun opnåede særligt gode fortjenester på sine planter ved at opkøbe
større partier ad gangen fra udvalgte planteavlere. I august måned besøgte hun en kendt
solsikkeavler, Frode Frø, i Fausing, og sammen gik de ud for at inspicere den kommende høst.
Mette var meget betaget af de smukke planter, og hun gik straks i gang med at forhandle med
Frode.
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Frode måtte dog bekende, at han allerede havde solgt den ene halvdel af høsten til Mettes
konkurrent Birger Bynke. Mette blev noget fortørnet derover og insisterede på straks at købe den
anden halvdel af høsten. Frode Frø indvilligede heri, og parterne aftalte, at solsikkerne skulle
leveres med fragtfirmaet Troels Trøst mandag d. 02.08.2019 omkring middag.
Efter at aftalen med Frode var kommet i hus, begav Mette sig videre til sit næste stop, som var hos
den kendte krydderurteavler Kenni Kørvel. Mette skulle hente en sjælden krydsning mellem karse
og persille – den såkaldte karsille, som hendes stamkunde, krydderurt-entusiasten Svenne
Skvalderkål, havde bestilt til afhentning mandag i den efterfølgende uge. Kenni Kørvel fremviste et
pragteksemplar af karsillen til en yderst favorabel pris på 260 kr. Mette tog begejstret imod dette
tilbud og mente, at det måtte blive det helt store hit inden for krydderurter. Mette tog karsillen
med sig hjem og stillede den til udstilling i butiksvinduet. Den næste mandag dukkede Svenne
Skvalderkål imidlertid ikke op som aftalt, og han svarede hverken på sms eller opkald. Mette
overvejede, om hun skulle stille karsillen ud i baglokalet, hvis nu der skulle ske noget med den,
men besluttede at lade den stå fremme, da hun syntes, at den gav en god reklame for butikken.
Da Mette tirsdag morgen mødte ind på arbejde, blev hun noget chokeret - hele butiksruden var
smadret og alle planter var ødelagte inklusive karsillen. Hun anede ikke sine gode råd, og midt i alt
kaosset dukkede Svenne Skvalderkål pludselig op for at hente sin karsille-plante. Da han
konstaterede, at den ikke var i særlig god stand længere, krævede han, at Mette skaffede en ny til
ham, og at han ikke skulle betale for den første karsille, som var blevet ødelagt. Mette ville gerne
hente en ny karsille-plante til ham, men insisterede på, at Svenne stadig skulle betale for den
første plante, da han ikke havde hentet den om mandagen som aftalt.
1. Redegør for, hvilket udfald tvisten mellem Mette og Svenne bør få.
Efter en noget ophidset stemning faldt Mette og Svenne til ro igen og blev enige om, at de for
gammelt venskabs skyld ikke ville lade en krydderurt komme imellem dem. Svenne, der
simpelthen ikke kunne vente længere med at smage karsillen, fiskede derefter et par stængler af
karsillen ud af rodet og tog dem med sig. Da han kom hjem, gik han straks i gang med at tilberede
et lækkert måltid med en karsillesalat til. Han spiste sig dejlig mæt, men efter en times lur på
sofaen fik han pludselig ekstremt stærke mavesmerter og åndedrætsbesvær. Svenne ringede efter
en ambulance og blev indlagt med det samme.
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Det viste sig, at han havde fået en meget voldsom forgiftning, som stammede fra karsillen. Svenne
blev som følge af iltmangel lam i den ene side af ansigtet. Han rejste da straks et krav mod Mette
Mælkebøtte og krævede kompensation for sin skade. Mette bestred, at Svennes krav kunne gøres
gældende mod hende og mente, at det i stedet måtte være Kenni Kørvel, der var ansvarlig for
Svennes skade, eller også måtte Svenne selv bære risikoen.
2. Hvem af parterne har ret?
Oven på al balladen med karsillen så Mette nu frem til at modtage leveringen af solsikkerne, så
hun kunne få godt gang i sensommersalget. Solsikkerne kom som aftalt d. 02.08.2019 og så ved
første øjekast ganske fine ud. Da Mettes stamkunde Flora Fin kom ind for at købe en
solsikkebuket, bemærkede hun, at der kravlede nogle mærkværdige insekter rundt på alle
solsikkerne. Mette gik straks ud på lageret og konstaterede, at det faktisk var tilfældet med hele
leverancen, og hun ringede da straks til Frode, og krævede at handlen skulle gå retur. Frode, der
ikke turde lægge sig ud med Mette Mælkebøtte, indvilligede i at betale købesummen tilbage, hvis
han fik solsikkerne retur den næste dag. Det gik Mette med til og ringede herefter til Troels Trøst
og aftalte, at han skulle afhente solsikkerne næste dag over middag. Da Mette den følgende
morgen mødte ind i butikken, blev hun lamslået over, at der ikke var et eneste blad tilbage på
solsikkerne - insekterne havde simpelthen mæsket sig hele natten. Hun sendte dog alligevel de
sølle rester afsted og mente, at Frode stadig skulle returnere købesummen. Da Frode modtog
planterne, gik han helt i baglås og afviste blankt, at han skulle tilbagebetale noget som helst.
3. Tag stilling til, hvem af parterne der vinder konflikten.
De følgende dage havde Mette et kæmpe mas med insekterne fra solsikkerne. De havde spredt sig
med lynets hast og ødelagt planter for over 50.000 kr. Mette skrev en sms til Frode og ville nu også
have ham til at erstatte de 50.000 kr., da det var insekterne fra de solsikker, hun havde købt af
ham, der var skyld i tabet.
4. Har Mette krav på erstatning fra Frode?
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Opgave 3.
Kvægavler Karsten Kalv havde en dejlig landejendom lidt syd for Kerteminde. Han lagde al sin tid i
at pleje og passe de omkring 100 køer og kalve, han havde til at gå og græsse på sine marker. Da
Karsten gerne ville skære lidt ned på bestanden, spurgte han sin gode ven Verner Vaks, om han
kunne hjælpe ham med at sælge nogle af køerne, og så kunne Verner ”få nogle procenter ud af
det”. Det ville Verner gerne, og de aftalte, at han skulle starte ud med at sælge kvierne Nina og
Mina. Karsten understregede, at Nina ikke måtte sælges for under 15.000 kr., og at han som
minimum skulle have 12.000 kr. for Mina. Nina og Mina blev herefter transporteret hjem til
Verner, og der gik ikke lang tid, før den første køber, Torsten Tyr, henvendte sig. Verner fik hurtigt
med sine flotte salgstaler prisen for Nina presset op på 20.000 kr., hvilket Torsten straks betalte
kontant og fik en af Verner underskrevet købskvittering. 2 dage senere kom Dennis Dyregod for at
låne Verners elektriske plæneklipper. Verner vidste lige, hvilke knapper han skulle trykke på, og
fortalte meget sørgmodigt, at han var nødt til at få Mina slagtet den følgende morgen, da han ikke
havde råd til at have hende mere. Det kunne Dennis Dyregod slet ikke kapere, og han tilbød
Verner at købe hende for de 10.000 kr., som han havde på sin opsparingskonto. Det gik Verner
med til, og Dennis fik Mina afhentet senere samme dag. Verner blev noget kåd over, at salget af
kvierne var gået så nemt, så han tog straks over til Karsten Kalv for at aflevere købesummen og få
sine procenter. Verner fortalte stolt, hvorledes han havde scoret kassen på salget at Nina, men
piben fik straks en anden lyd, da Karsten gjorde krav på de 20.000 kr. Verner var nemlig af den helt
klare overbevisning, at de 5.000 kr. ekstra, som salget havde indbragt i forhold til mindsteprisen,
måtte være hans fortjeneste. Herefter blev salget af Mina drøftet, og Karsten blev rasende, da han
hørte, at kvien var blevet solgt for 10.000 kr. Han bad straks Verner om at kontakte Dennis
Dyregod og bede ham om at levere Mina tilbage. Dette nægtede Dennis helt og aldeles, idet han
allerede følte sig tæt knyttet til Mina.
1. Har Verner ret til at beholde de 5.000 kr. for salget af Nina?
2. Har Karsten mulighed for at få Mina leveret tilbage?
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