
Uppgift 1 (8 poäng) 

Förklara nedanstående begrepp: 

1. Presumtionsansvar 

2. Främmande kapital (i ett AB) 

3. Löneskydd 

4. Utvecklingsfel 

5. Regressrätt 

6. Preskription 

7. Behörighet (inom avtalsrätten) 

8. Transportköp 

 

Uppgift 2 (4p) 

Varför krävs brott vid ren förmögenhetsskada? 

 

Vad innebär factoring? 

 

Uppgift 3. (6p) 

En affär i Kalmar är en sk lågprisbutik och säljer bland annat TV-apparater. En kund kommer in i 
butiken och frågar försäljaren om priset på en TV-apparat och får svaret att den kostar 6000 kr. 
Kunden frågar då om priset inkluderar hemtransport och försäljaren svarar att den ingår. Kunden 
säger att han är beredd att betala 5000kr för apparaten. Försäljaren svarar då att han inte prutar 
redan låga priser och då svarar kunden att den väl tar den för 6000kr i alla fall. Försäljaren som 
helst vill bli av med kunden svarar då att han vill ha 6500kr för apparaten. Kan kunden begära att 
få TVn för 6000 kr? 

 

Uppgift 4. 

En privatperson köper en hushållsapparat i ett s k hämtköp. Två veckor efter avhämtningen 
fungerar inte apparaten men köparen dröjer ytterligare tre veckor med att reklamera felet. Vid 
reklamationen svarar säljaren att han vid köpet med hänsyn till det mycket förmånliga priset 
meddelat att reklamationen måste göras skriftligen inom 14 dagar att felavhjälpande sker mot en 
självrisk på 500 kr och att köparen därför varit för sent ute. Någon garanti har inte lämnats av 
säljaren. Bedöm giltigheten av säljarens invändningar mot reklamationen. 

 

Uppgift 5. (6p) 



A har lånat pengar av B och utfärdar som bevis ett skuldebrev av följande lydelse: 

"Till B eller order betalar undertecknad 50 000kr i nedan angiven ordning: Den 1 april 2008 
erlägges 25000kr och återstoden den 1 juni 2010." 

Bengt har den 1 maj 2010 överlåtit skuldebrevet till C. C kräver den 1 juni 2010 A på hela beloppet, 
nämligen 50000kr. Arne invänder nu: 

1. Att han - trots att det inte finns antecknat på skuldebrevet - har amorterat 35 000kr till B, varav 
25000kr erlagts den 1 april och 10 000 den 15 april 2008 mot särskilt kvitto. 
2. Att B för övrigt inte denuntierat A om överlåtelsen till C och att C därför överhuvudtaget inte har 
rätt att kräva A på betalning. 

Bedöm Arnes invändningar. 

 

Uppgift 6. (6p) 

Makarna X och Y är gifta. Mannen X avlider och efterlämnar giftorättsgod 40 000kr och enskild 
egendom 40 000kr. Hustrun Y har 30 000kr i giftorättsgods och 15.000kr i enskild egendom. 

a) Antag att makarna är barnlösa. Förräta bodelning och arvskifte. 

b)Antag att makarna har två barn, varav ett är avlidet men har tre barn. Förrätta bodelning och 
arvskifte. 

 

Uppgift 7. (6p) 

Pettersson är anställd vid ett litet konsultföretag sedan 2003. Hon är ekonom och arbetar med 
budgetfrågor. Hon har för några veckor sedan fått veta att hon har MS, en allvarlig muskelsjukdom, 
som i en framtid kan komma att påverka hennes arbetsförmåga avsevärt. I förra veckan blev 
Pettersson uppsagd. Något skäl till varför just hon sades upp angav inte arbetsgivaren. Petersson 
kommer till dig och vill ha råd. Utred Petterssons situation och ange hur hon ska argumentera. 

 

Uppgift 8. (6p) 

Lokalvårdaren Eva är anställd hos StädAB. StädAB har avtal med diverse företag i regionen. Bl a så 
utför de städning hos den lokala handlaren Jonssons Partihandel AB. Eva brukar städa hos Jonssons 
alldeles innan de öppnar. En morgon när Eva är där och städar så råkar hon spilla ut någon såpa på 
golvet som hon glömmer bort att torka upp. När dagens första kund, Henrik, kommer in så halkar 
han på såpan och bryter benet. Han slår även sönder sina glasögon. Utred rättsläget för de 
inblandade parterna. 

 

Uppgift 9. (6p) 

Travers KB har sex delägare. Peter och Marie som är komplementärer arbetar heltid i bolaget 
medan Jens, NIklas, Emil och Albin endast är finansiärer som kommanditdelägare med 20 000kr 
vardera i insats. 



Med stigande ränton och hård konkurrens inom branschen blir den ekonomiska situationen 
katastrofartad inom företaget och bolaget försätts i konkurs. Efter att alla tillgångar sålts finns det 
fortfarande en skuld på 400 000 kr kvar att betala till huvudborgenären Swedenbank AB. 

Vem kommer att få reglera skulden till banken och hur stort belopp av skulden fördelas på var och 
en då det visar sig att varken Marie eller Jens har några pengar att betala med? 

 

Uppgift 10. (6p) 

Företaget A säljer en kemisk produkt till företaget B. Leveransdatum bestäms till den 1/10. Den 
2/10 meddelar företaget A per telefon företaget B att man pga produktionsstörningar inte kommer 
att kunna leverera varan förrän den 18/10. Den 18/10 kommer ingen leverans och Bs ledning 
diskuterar då det inträffade och bestämmer sig för att häva avtalet och skaffa en annan och 
pålitligare leverantör. Kan företaget häva avtalet? 


