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Vigtige punkter at gennemgå til eksamen: 

• Om der er indgået en gyldig aftale rent aftaleretligt 
• Om leveringen er sket rettidigt 
• Om salgsgenstanden er mangelfuld efter de forskellige bestemmelser i KBL 
• Om der er reklameret rettidigt 

 
Kapitel 1: Retssystemet og retskilderne 
 
Retssystemet: Privat ret og offentlig ret 
Privatretten opfattes som omfattende retsforholdet mellem de enkelte medlemmer af samfundpet, 
mens den offentlige ret omhandler retsforholdet mellem offentlige myndigheder indbyrdes og 
mellem offentlige myndigheder og borgere.  
 
De vigtigste discipliner inden for offentlig ret: 

-‐ statsretten  
-‐ folkeretten 
-‐ forvaltningsretten 
-‐ strafferetten 
-‐ skatteretten 

De vigtigste discipliner inden for privat ret: 
-‐ Formueret  
-‐ Immaterialret  
-‐ Familie- og arveret 

 
Det stigende samspil mellem offentligretlig regulering og privatregulering behandles i 
erhvervsreguleringsretten, hvor fokus er rettet mod private virksomheders relationer til offentlige 
myndigheder i disses egenskab af forvaltere af andre end rent private interesser. Her er der tale om 
regler, der åbner mulighed for offentlig indgreb i anledning af virksomheders adfærd på markedet.  

 
Formueret:  
Formueret beskriver reglerne om de forskellige formuerettigheder, der findes forskellige 
formuerettigheder og her er de vigtigste: 

-‐ Ejendomsretten 
-‐ Brugsretten 
-‐ Servitutretten 
-‐ Panteretten 
-‐ Tilbageholdsretten 

 
-‐ Når en lov er vedtaget skal den bekendtgøres ved lovtidende.  

 
-‐ En retsakt er en juridisk bindende vedtagelse  

 



!Da hans cykel stel gik i stykker, betyder dette at der er tale om defekt og dermed kan han godt få 
erstatning. Jf. Paragraf 5 produktansvarsloven.  
 
! Tandlæge regning dækkes også ind over, da det er personskade. Dette dækkes af producenten( 
US bikes) 
! selve produktet der er defekt(cyklen) kan ikke erstattes(jf. Paragraf  2 stk.2. i 
produktansvarsloven)  
 
Onkels knallert – benzinholderen går i hul ! erstatning for knallerten 
! Det ikke muligt at kunne erstatte knallerten (2 stk. 2. I produktansvarsloven)  
! Da han benytter knallerten til erhvervsmæssig brug, så er det ikke muligt at kunne få erstatning 
for knallerten, dog er det muligt at erstatte brug af andet transportmiddel. 
 
Mellemhandleren: Jul Akselsen  
! Da det er kun to forbrugere, er det ikke muligt at kræve erstatning fra denne mellemhandler 
 
Producent: US-bikes i USA  
! Objektivt ansvar(betyder at man er ansvarlig for produktet/sagen under alle omstændigheder) 
paragraf 6 i produktansvarsloven 
 
 
Personansvarsloven siger at man under alle omstændigheder som producent, har et objektivt ansvar.  
 
Ved produktansvarsloven får du ikke erstatning, hvis det har erhvervsmæssig tilgang.  
 
Kapitel 6: Aftaleret  
 
• Hvorfor er det interessant?  

  –  Det er kun, når der er indgået en aftale, at parterne har forpligtelser over for hinanden 
(f.eks. at der skal betales et beløb, eller en ydelse skal leveres).   

  –  Det er kun, når der er indgået en aftale at parterne har rettigheder over for hinanden (f.eks. 
at man har ret til et beløb eller man har ret til en ydelse).   

• Hvad sker der hvis en part ikke opfylder aftalen?  
– Opfylder en part ikke sine forpligtelser i overensstemmelse med den indgåede aftale, er der i 

juridisk terminologi tale om misligholdelse af aftalen.  

 

 

 

Løfter og viljeserklæringer  

-‐ Den danske aftalelov er karakteriseret ved, at den knytter en aftaleparts bundethed til 
den pågældendes løfte, dvs. den pågældendes (viljes)erklæring om at ville påtage sig en 



Da det er opfordring til at gøre tilbud, har man ikke ret til at få sofaen for 15.000kr. 

Opg 2: 

I kataloget har du set din drømmesofa, da du kommer ned I butikken er den udsolgt. Har du ret til at 
få en sofa (alternativt erstatning), selvom den er udsolgt? 

Svar: 

Nej. 
  
Var det et tilbud (hvilket ikke er tilfældet med katalog) så ville det være okay bare gå ned og accept, og i den 
tilfælde ville du også være berettiget til alternativ erstatning. 
 

Opg 3:  

Du har ikke set sofaen I kataloget, men der er et prisskilt på 15.000kr på sofaen. Du henvender dig 
til ekspedienten og fortæller, at du gerne vil købe sofaen. Han siger at det er en udstillingsmodel, og 
at den desværre ikke er til salg. Du insisterer på, at du skal have sofaen,selvom det er en 
udstillingsmodel. 

Er der indgået en aftale? 

 

Svar: 

Når produktet står fremme som om den er tilsalg for kunden, er kunden berettiget til at købe det. 
Man er dermed som sælger nødt til at acceptere fejlen, da der er indgået en bindende aftale.  

 

Opg 4: Om forsinkelse 

Møbelhandler Kurt Hansen sendte den 1. februar med Quickbrev et tilbud på en brugt sofa til 
levering til iværksætteren Ib Hansen. I tilbuddet var anført, at accept måtte ske senest den 11. 
februar. Ib accepterede tilbuddet ved Quickbrev, der var dateret og frimærket poststemplet den 8. 
februar. Da Ib ikke havde fået leveret sofaen den 25. februar, kontaktede han Kurt Hansen for at 
rykke for leveringen. Kurt Oplyste at accepten var kommet frem den 16. februar og sofaen var solgt 
til anden side den 17. februar. Med udgangspunkt i AFTL § 4, stk. 1 og stk. 2 bedes du vurdere 
om der er indgået en aftale.   

§ 4. Kommer antagende svar for sent frem, anses det som nyt tilbud. 
Stk. 2. Dette gælder dog ikke, hvis afsenderen af svaret går ud fra, at det er kommet frem i rette tid, og 
tilbudsgiveren må indse dette. I så fald skal denne, hvis han ikke vil godkende svaret, uden ugrundet 
ophold give afsenderen meddelelse derom. Undlader han dette, anses aftale for sluttet. 
* 

Svar: 



 
 
§ 9. Har nogen i henvendelse, som ellers ville være at anse som tilbud, anvendt ordene »uden 
forbindtlighed«, »uden obligo« eller lignende udtryk, anses henvendelsen alene som opfordring til at gøre 
tilbud i overensstemmelse med dens indhold. Fremkommer sådant tilbud inden rimelig tid fra nogen, som 
henvendelsen er rettet til, og må modtageren gå ud fra, at det er fremkaldt ved henvendelsen, skal han uden 
ugrundet ophold give tilbudsgiveren meddelelse, hvis han ikke vil antage det. Undlader han dette, anses 
tilbudet for antaget. 
 
 
Svar: 
Kamilla kommer med et tilbud, Du kan ikke vælge at beholde dig passiv (det vil ikke betyde at du annullere 
tilbuddet), da man bruger ordet "uden forbindtlighed" (fordi ikke alle kender sådan et begreb). Skal Henrik 
gør Kamilla opmærksom på at der er tale om en opfordring til tilbud og derfor vil jeg gerne hollde mig 
passiv, men § 9 siger at jeg skal gøre dig opmærksom på at jeg ikke vil accepter dit tilbud (og at jeg ikke kan 
forholde mig passiv). 
 
 
 Aftalelovens § 9: 

 
– Hvordan kan man sørge for, at det der normalt ville blive anset for at være et tilbud, kan ændrer 

karakter, således at det bliver en opfordring til at gøre tilbud?   
– Han kan skrive ”uden obligo”, ”uden forbindtlighed” eller lignende.   
– Der er dog en særlig pligt for en tilbudsmodtageren: Hvis han modtager et tilbud, skal han give 

meddelelse om at han ikke ønsker at acceptere tilbuddet. Der er med andre ord en handlepligt. Hvis 
tilbudsmodtager ikke ”handler”, bliver tilbudsmodtageren bundet, og der er således indgået en aftale. 
  


