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Den angivne vægtning er vejledende og har alene til formål at angive, hvordan eksaminanderne kan disponere
eksamenstiden.

Opgave 1
Christian Sunesen havde - i personligt regi - siden 1970 drevet virksomhed i Aarhus inden for
transport med særligt tre hovedforretninger, som pr. juli måned 2017 talte følgende områder: 1)
Pakkedistribution i hele Danmark under navnet ”PAKLET”, 2) Taxakørsel i StorAarhus med 102
biler og 3) almindelig vognmandsforretning med godt 150 lastvognstog i drift. Christian Sunesens
personlige formue havde med udgangen af 2016 rundet den halve milliard kroner.
I løbet af efteråret 2017 løb Christian Sunesen ind i følgende 3 mere eller mindre ubehagelige
hændelser dels i forbindelse med forretningerne dels i privat regi:
Hændelse 1: Som nævnt havde Christian Sunesen 102 taxavogne kørende rundt i Aarhusområdet.
Fredag den 15. december skete følgende uheld. Taxachauffør John Andersen var mødt på arbejde
kl. 16.00 og skulle køre frem til midnat. John Andersen skulle køre et julefrokostselskab på 3
personer fra restaurant ”Zigeunerhaven” til restaurant ”Casablanca”, en køretur på ca. 3 kilometer.
De tre passagerer var opstemte på grund af spiritus, men ikke stærkt berusede. Klokken var ca.
22.30.
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Ved ankomsten til restaurant ”Casablanca” åbnede bagsædepassageren, Linda Jensen, bildøren ud
mod kørebanen med det resultat, at specialarbejder Aage Andersen, som kørte på cykel uden om
nogle biler, som holdt ved kantstenen ud for ”Casablanca”, blev ramt af bildøren og kastet ud på
kørebanen, hvor en anden bil ramte ham.
Aage Andersen pådrog sig nogle småknubs, brækkede højre arm og var uarbejdsdygtig nogle dage.
I alt krævede han 26.803 kroner i erstatning.
1.1 Hvem kan den uheldige cyklist gøre ansvarlig og på hvilket grundlag?
Hændelse 2: Christian Sunesens hustru, Herdis Sunesen, var medlem af bogklubben GoldenValley, som drev virksomhed i København. Bogklubbens medlemmer fik hver måned tilsendt
månedens bog, medmindre bogklubmedlemmet inden for en frist afbestilte bogen.
Da Christian Sunesen som nævnt selv ejede en stor pakkedistributionsforretning, havde han bedt sin
hustru om at sørge for, at den månedlige bog fra Golden-Valley ikke blev sendt med bogklubbens to
sædvanlige distributører, Post-Nord og DAO 365, men i stedet blev sendt med ”PAKLET”.
Denne aftale blev ført ud i livet med virkning fra 1. april 2016. Månedens bog for december 2017
havde yderligere en julegave med fra forlaget, nemlig en julelysestage fra designvirksomheden
Georg Jensen.
Af grunde, som ikke kunne opklares, kom denne pakke aldrig frem til Herdis Sunesen, som var
meget ærgerlig over det passerede.
Christian Sunesen var ikke i tvivl om, at bogklubben var forpligtet til at sende en ny bog med
tilhørende julegave. Dette nægtede bogklubben.
1.2. Hvorledes skal opgøret mellem bogklubben og Herdis Sunesen løses?
Hændelse 3: Christian Sunesens svigersøn, Søren Gothen, som er overlæge på Fødselsanstalten i
Aarhus er ud over sit job meget interesseret i alt nyt vedrørende biler og - selv om han er
naturvidenskabeligt uddannet - interesseret i healing, især vedrørende mennesker, som føler sig
skadet af elektromagnetiske felter og vindmøller.
Søren Gothen føler også selv indimellem, at elektromagnetiske felter påvirker ham.
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Denne fornemmelse har han imidlertid glemt, da han den 1. december, sammen med sin hustru
Bente, under et besøg i København kontant køber en af de mest avancerede el-drevne biler.
Hjemturen fra København til Aarhus går perfekt, og ægtefællerne nyder bilens køreegenskaber
tillige med de mange avancerede tekniske løsninger, som bilen er i besiddelse af.
Den første weekend i december skal de en tur i operaen i Hamburg og kører lørdag i et stræk de 350
km. Det samme sker mandag formiddag, da de skal hjem fra Hamburg. I løbet af tirsdag føler Søren
Gothen sig underlig tilpas og ringer derfor til sin gode ven Ole Olesen, som lever af at være healer.
Ole Olesen kommer allerede på besøg tirsdag aften, og Søren og Ole diskuterer, om det kan være
den nye bil, som bevirker utilpasheden, uden at de dog kommer til en konklusion.
Allerede onsdag kontakter Søren Gothen bilforhandleren og fortæller om sine oplevelser.
Bilforhandleren afviser straks elektromagnetiske felter, fordi der er tale en batteridrevet bil og ikke
elektromagnetiske felter fra vekselstrøm. Søren Gothen accepterer i første omgang denne
forklaring, også fordi han som nævnt er naturvidenskabeligt uddannet og godt ved, at
elektromagnetiske felter kun kan optræde i sammenhæng med vekselstrøm.
Søren Gothen synes den underlige tilstand fortsætter, og torsdag den 14. december mailer Søren
Gothen til autoforhandleren i København, at han ønsker at ophæve købet på grund af de indtrufne
omstændigheder. Autoforhandleren afviser kategorisk Søren Gothens krav og henviser også til
deres telefonsamtale i den foregående uge.
1.3. Hvorledes skal tvisten mellem Søren Gothen og autoforhandleren løses?

Opgave 2
Den 56-årige Palle Sørensen, Herning havde siden 1998 drevet virksomhed inden for
elektronikbranchen med især salg af telefoner og PC’er, samt alt tilbehør til disse varegrupper. I
2008 åbnede han i Silkeborg den landskendte forretning ELEKTRONIKEXPERTEN, som både
drev almindelig detailhandel, engroshandel og nethandel.
I løbet af december måned 2017 løber han ind i følgende problemstillinger af juridisk karakter, som
han beder dig om en løsning på:
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Hændelse 1: Palle Sørensens 10-årige søn, Albert, som tjente penge ved at slå græsplæner i
parcelhuskvarteret, hvor de boede, havde i løbet af efteråret sparet 2.400 kr. op. Albert ville gerne
have en I-pad af mærket Apple I-pad PRO 10;5”, 256 GB, som kostede 4.999,00 kontant. Han
ønskede ikke at blande faderen ind i indkøbet, fordi han ville vise, at han kunne stå på egne ben.
Albert havde de 2.400 kr. i kontanter, men han vidste, at moderen, Vita Sørensen, havde ganske
store kontantbeløb liggende i en køkkenskuffe dels til indkøb af husholdningsartikler dels til Vita
Sørensens egne fornødenheder.
Albert var så forhippet på at få I-pad’en købt, at han fredag den 8. december kikkede i skuffen og
så, at der mindst lå 5.000 kr. Han tog 3.000 kr. og begav sig nu til Hernings bymidte med det formål
at indkøbe den ønskede I-pad.
Han blev i forretningen ekspederet af yngste elev, den 17-årige Daniel Pedersen, som var imponeret
over Alberts viden om IT, ligesom Albert fortalte, at han havde fået lov af faderen, Palle Sørensen,
som var et kendt ansigt i Herning, og Daniel Pedersen var også bekendt med, hvem Palle Sørensen
var, og hvad han lavede i forretningslivet.
Efter en ½ times snak og demonstration af I-pad’en blev maskinen pakket ind, og Albert betalte
kontant 4.999,00 og fik maskinen med sig.
Lørdag formiddag har moderen Vita Sørensen opdaget, at der er forsvundet 3.000 fra
køkkenskuffen, og ved frokostbordet samme dag tager både Vita og Palle deres dreng i et alvorligt
forhør, og i løbet af kort tid indrømmer Albert, at han har taget pengene fra køkkenskuffen, ligesom
han fortæller om indkøbet af I-pad’en.
Palle Sørensen bliver meget vred over det skete, og han kan inden lukketid nå at ringe til Appleforretningen, hvor han kommer til at tale med forretningens indehaver, Frits Poulsen. Palle
Sørensen forklarer, hvad der er sket, og forlanger at mødes med Frits Poulsen mandag morgen for at
tilbagelevere I-pad’en mod til gengæld at få alle penge retur. Og for at sætte trumf på siger Palle
Sørensen, at det klart fremgår af den lovgivning, som er gældende for mindreårige, at han har retten
på sin side. Frits Poulsen er nu ikke så sikker på, at det er den korrekte udlægning, men afslutter
samtalen med at sige, at vi jo kan snakke om det på mandag.
2.1. Hvorledes skal opgøret mellem parterne løses?
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Hændelse 2: Palle Sørensen havde medio november indgået aftale med fabrikant Frands
Smedegaard om køb af 10.000 stk. etui til I-phone telefoner. Etuierne skulle leveres senest 4.
december af hensyn til julehandlen, ligesom levering skulle ske franco ELEKTRONIKEXPERTEN,
Nordre Boulevard 17, Silkeborg.
Der kom ingen etuier 4. december, og den 5. december skriver Palle Sørensen et brev (afsendes som
quick-brev, som er fremme inden for 24 timer) til Frands Smedegaard, at han på det bestemteste
ønsker at fastholde købet og ønsker levering straks.
Den 8. december er Palle Sørensen nu så træt af Frands Smedegaard, at han ringer Smedegaard op
for at høre, hvad der foregår. Smedegaard meddeler, at han ikke har modtaget noget quick-brev fra
Palle Sørensen. Brevet er af uransalige årsager forsvundet, og dette må være Palle Sørensens eget
problem. Frands Smedegaard siger også, at hvis man vil holde fast i en aftale, skal man brokke sig
straks, og købers brokkeri skal nå frem til sælger, hvilket jo ikke er sket i denne sag. Frands
Smedegaard ønsker derfor ikke at opfylde aftalen.
2.2. Hvorledes skal opgøret mellem de to parter løses?
Hændelse 3: Palle Sørensen har i forbindelse med ELEKTRONIKEXPERTEN ansat 6 sælgere,
som betjener alle engros-kunder over hele landet. De 6 sælgere er alle udstyret med et plastickort
med magnetstribe. Kortet er påført sælgerens navn og billede, og ude hos alle de faste kunder skal
sælgeren køre kortets magnetstribe igennem en læser. Dette system skulle også være med til at give
størst mulig sikkerhed i samhandlen.
Sælgeren i distrikt Nordjylland, Johnny Bo Jørgensen, havde været i Thisted-området den 28.
november for at indgå aftaler især vedrørende salg af nye mobiltelefoner til forhandlere i området.
Bjarne Nielsen var den største forhandler af mobiltelefoner i Thisted og omegn og havde mange
gange handlet med Johnny. Johnny Bo Jørgensen havde tilbudt Bjarne Nielsen 100 stk. I-phones 8
til en meget favorabel pris, men Bjarne Nielsen kunne ikke lige beslutte på stedet og bad om en frist
til onsdag den 29. november kl. 12.00, hvor accept eller afslag skulle meddeles.
Den 29. november kl. 11.05 meddeler Bjarne Nielsen telefonisk til Johnny Bo Jørgensen, at han
køber de 100 mobiltelefoner. Da Johnny Bo Jørgensen den 29. november sidst på dagen er kommet
hjem til hovedkvarteret i ELEKTRONIKEXPERTEN i Silkeborg, fortæller han Palle Sørensen om
handlen med Bjarne Nielsen. Palle Sørensen udtaler straks, at det er en meget dårlig handel, som
ELEKTRONIKEXPERTEN ikke bør bindes op på.
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Palle Sørensen beder derfor Johnny Bo Jørgensen om straks at ringe Bjarne Nielsen op for at
meddele ham, at handlen ikke kan gennemføres, især fordi accepten bør meddeles hovedkontoret og
ikke sælgeren Johnny Bo Jørgensen. Bjarne Nielsen protesterer voldsomt og er af den opfattelse, at
en handel er en handel.
2.3. Hvorledes skal opgøret mellem parterne løses?

Opgave 3
Den 76-årige Hans Hansen ønskede at sælge sin isenkræmmerforretning beliggende på Strøget i
Viborg. Hans Hansen havde selv etableret forretningen i 1969 og havde med stor succes drevet den,
men fra 2008 gik det økonomisk meget tilbage på grund af finanskrise, stor konkurrence fra webbutikker og meget andet, og sidst men ikke mindst kunne Hans Hansen ikke rigtig følge med tiden.
I eftersommeren 2017 beslutter han sig for at sælge butikken, fordi driften har været negativ de
seneste 4 år, og Hans Hansens parcelhus måtte sælges i 2015 for at klare de økonomiske skær.
Selve salget af forretningen går meget smertefrit, og køberen er en af de store isenkræmmerkæder,
som kontant betaler købesummen for forretningen (drevet fra lejede lokaler), inventar, goodwill og
udestående fordringer i form af fakturakrav på godt 70.000 kr.
Desværre må Hans Hansen 1 måned efter salget indgive konkursbegæring den 4. september 2017 til
Skifteretten i Viborg. Advokat Niels Nielsen vælges som kurator og vil gerne have salget af
forretningen nærmere undersøgt. Advokaten opdager, at der ikke er sendt meddelelse ud til
debitorerne ifølge de overdragne/solgte fakturaer. Han beder dig derfor undersøge følgende:
3.1. Kan disse fakturaer sælges med forretningen?
3.2. Hvem er rette ejer af fakturaerne til en værdi af ca. 70.000 kr.?
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