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11. Gör en rättslig bedömning av följande historia: I februari 2004 annonserade företaget
MåBästAB i flera veckotidningar om att man erbjuder en ny revolutionerande och helt unikt
bantningsmetod. Av annonstexten, som för övrigt har rubriken ”PASSIV BANTNING”, framgår att
det man vill sälja är en bantningsmetod som är ”genial och total och bygger på 1000-årig beprövad
kunskap från hela världen. Metoden bygger på tillämpning av såväl fysiologiska som psykologiskt
vetenskapligt bevisad kunskap om människans natur.” I texten finns dessutom ett antal latinska ord
som ser mycket vetenskapliga ut och som uppenbarligen är kemiska substanser som vi har i vår
kropp. Priset för en komplett sats ”PASSIV BANTNING” är 399 kr exklusive frakt. Flera som köpt
”PASSIV BANTNING” har regerat häftigt när de öppnat paketet och läst instruktionerna.
Förpackningen visade sig nämligen endast innehålla fyra runda plastburkar med en diameter av 20
cm och ett djup av 8 cm. Men det fanns också en instruktion och av den framgick följande. ”För att
få snabbast effekt gäller det att komma igång med bantningskulturen sa snart som möjligt. Fyll
därför en av burkarna med jord till 1/3, lägg en liten bit lövbiff, omkring 5 x 5 cm, ovanpå jorden
och fukta lätt. Låt stå 24 timmar i rumstemperatur. Koka därefter havregrynsgröt utan salt, låt den
svalna och ta några stora skedar och täck lövbiffsbiten. Täck sedan med mörk plastfolie och låt stå
tre dagar i rumstemperatur. Kulturen är nu klar för användning.” Av de bifogade instruktionerna
framgick vidare att resultatet (naturligtvis) blev ett gytter av små äckliga fluglarver som skulle
placeras ut på lämpliga ställen såsom kylskåp, skafferi osv men också att en del av bantningskuren
bestod av att en viss preciserad mängd av larverna skulle förtäras råa: De innehöll nämligen ett
synnerligen effektivt och nyttigt protein som skapar balans i fettvävnaderna!
Motivera svaret och ange lagrum! (12 poäng)

12. Fina F skickade ett anbud till Grynet Nilsson och erbjöd sig att sälja 98 stycken begagnade
peruker av märket Chalouffseie mot en sammanlagd köpeskilling av 108 000 kr. I anbudet som
skickades med E-post den 13 november fanns angivet att Fina F vill ha svar senast inom 5 dagar.
Bedöm följande av varandra oberoende två händelser och besvara frågan om fullgörelseskyldighet
föreligger mellan Fina F och Grynet Nilsson. Glöm inte att motivera svaren och ange lagrum!
a) Fina F får den 16 november ett fint erbjudande från Kamelia Kock som vill köpa halva
perukpartiet (49 stycken) för 60 000 kr varför Fina F accepterar detta genast samt skickar en
återkallelse till via E-post till Grynte Nilsson den 19 november. (6 poäng)
b) Grynet Nilsson skickar via brev en accept med följande lydelse: ”Tackar ja till erbjudandet men
behöver ytterligare tid att ordna finansieringen. Lämnar besked om detta senast den 21 november”.
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Fina F bryr sig inte om att svara och den 20 november säljer hon perukerna till Dahlia Karlsson för
105 000 kr. (6 poäng)

13. Saga, Emilja och några kamrater spelar softboule i pensionärsföreningens Bourgeoisiesal i
Folketshus på Hjalmar Brantingsgatan i Uppsala. Spelet går till på vanligt sätt men de tunga
metallkloten är ersatta med köpta tygpåsar fyllda med torkade gula ärtor och grisen eller lillen, den
där tingesten som man ska försöka komma så nära som möjligt med kloten, är av modell light, en
signalröd, liten och lätt studsande skumgummiboll. Spelet pågår stojartat i flera timmar och
slutligen återstår endast dagens final, den mellan Saga och Emilja och efter ytterligare en rafflande
match står Emilja som segrare. För elfte gången i rad får hon äran att ta mot prispengarna på 1000
kr. Ungefär samtidigt med att kamratkollektivets applåder tystnar knackar det på dörren och när den
öppnas gör Celina Hint en överraskande entré. I sin korta presentation framkommer att Celina åker
runt på olika pensionärsföreningar och erbjuder ett unikt och komplett halkskyddsystem för endast
995 kr, allt inklusive moms. Systemet består av termostatstyrda broddar för vinterkängor och andra
grövre skodon. Broddarna fälls automatiskt ut om underlaget har en temperatur på + 1 till - 17 C °.
Vidare ingår 8 stycken reflexband med ljusförstärkning och kardborrelåsning, en uppladdningsbar
ficklampa med 14 ljusfunktioner i de fyra färgerna vitt, gult grönt och rött samt en minikompressor
som alarmerar medelst kraftiga tjut om den hamnar i horisontalläge. Under det trevliga samkväm
som följer efter demonstrationen bestämmer sig Emilja att satsa sina nyss vunna pengar på
halkskyddsystemet och hon betalar kontant.
Tre veckor senare när den första riktiga vinterdagen inträffar upptäcker Emilja att broddarna är
fullständigt omöjliga att använda. Visserligen är risken för att halka omkull minimal - det går
knappast att gå med broddarna på. Det känns som att gå med decimeterhöga styltor och alarmet är
så känsligt att det startar till synes helt utan anledning och skrämmer halvt ihjäl gamla tantkollegor.
Emilja vill helst slippa från hela eländet och ber om Din hjälp? Motivera svaret och ange lagrum!
(12 poäng)

14. Ella Sifert har lånat pengar av Kamilla B. Som bevis på det uppkomna skuldförhållandet
utfärdar Ella Sifert ett skuldebrev som har följande lydelse: "Till Kamilla B eller order betalar jag
23 000 kr på sätt som anges nedan. 17 000 kr betalas den 30 november 2003 och det som därefter
återstår betalas den 30 maj 2004.
Ästuna den 15 oktober 2003
Ella Sifert”

Frågor 11-20

Den 13 december 2003 köper Ella Sifert en fordran mot Kamilla B på 12 000 kr. Den fordran
förfaller till betalning den 21 maj 2004. Den 30 januari 2004 överlät Kamilla B det av Ella Sifert
utfärdade skuldebrevet till en Anita P som den 30 maj kräver betalt före hela skuldbeloppet på
23 000 kr.
Ella Sifert invänder nu följande:
a) Trots att det inte finns noterat på skuldebrevet har hon redan betalat 20 000 kr till Kamilla B.
17 000 kr betalades den 30 november 2003 och 3 000 kr som en extra amortering betalades den 3
december mot särskilt kvitto.
b) Ella Sifert gör gällande att hon har en genfordran mot Kamilla B på 12 000 kr som hon tänker
kvitta.
c) Ella Sifert har inte underrättats om överlåtelsen av skuldebrevet från Kamilla B till Anita P vilket
gör att Anita P saknar all rätt att kräva Ella Sifert på betalning.
Er uppgift är att bedöma om Ella Siferts invändningar är rättsligt verksamma. Motivera och ange
lagrum! (12 poäng)

15. Fia arbetar sedan ett år tillbaka som inköpsansvarig på Indals AB, ett teknikutvecklingsbolag
som huvudsakligen sysslar med leasing av stora maskiner till skogsindustrin. I början av januari
blev hon kontaktad av Lasse som arbetar som försäljningschef på företaget StorKlas AB, ett företag
som tillverkar och säljer just sådana maskiner som Indals AB köper in och leasar ut till andra
företag. Lasse bjuder in Fia till att besöka den årliga skogsmässan i Jönköping där StorKlas AB
tillsammans med flera andra företag i branschen kommer att visa upp sina produkter. Lasse lovar att
StorKlas AB kommer att stå för alla kostnader och han lovar också att skicka över ett detaljerat
reseprogram som visar allt som kommer att hända under de aktuella fyra dagarna. Muntligen
avslöjar han följande:
”Att det handlar om två hela dagar i Jönköping, en ”hemlig” dagstur till Köpenhamn och så
avslutas allt med ett festligt informationsmöte, ett gemensamt evenemang på Liseberg i Göteborg.
Totalt är det alltså fråga om fyra välfyllda dagar där nytta blandas med nöje och framför allt: Fia får
lära känna alla andra viktiga personer i branschen. Perfekt för utbyte av erfarenheter. Något som
alla har nytta av. Och dessutom blir det tid för att ha trevligt.”
Hur bör Fia förhålla sig till erbjudandet från sin nye vän Lasse? Motivera svaret och ange lagrum!
(12 poäng)
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16. I Eskilstuna verkar företaget Grus&Granit AB. Från en täckt knappt 5 km utanför samhället
utvinner man naturgrus och större stenar som hamnat där tack vare inlandsisen. Av dessa tunga
råvaror producerar företaget allt från finaste stenmjöl till grovt kross. Närmaste grustag med
motsvarande produktion finns norr om Girehov, drygt 40 km bort rakt norr ut från Eskilstuna. I maj
2004 kontaktas Grus&Granit AB av företaget Park och Anläggnings AB (PAAB) i Eskilstuna, ett
nystartat bolag vars ägare tidigare varit anställda av kommunens parkförvaltning. Nu har PAAB
efter en korrekt upphandling ett treårigt avtal med kommunen om skötsel av samtliga kommunens
parkanläggningar. PAAB bad säljaren på Grus&Granit AB om en offert på leverans av sammanlagt
70 ton 08-grus (Stockholmssand), 160 ton 021-grus (Väseråsgrus) och 300 ton osorterat grus enligt
en angiven leveransplan. När svaret kommer från Grus&Granit AB blir PAABs ägare synnerligen
förskräckta: Leveranstiderna är delvis ändrade och det har mindre betydelse, vad värre är, priserna
är 75 % högre än vad som borde vara gängse marknadspris. Som förklaring får man veta att det är
dessa priser som gäller och att man kan acceptera eller låt bli!
Gör en konkurrensrättslig bedömning av Grus&Granit ABs behandling av PAAB och redovisa
resultatet. Motivera svaret och ange lagrum! (12 poäng)

17. AB Pil & Båge är ett litet företag i sport och fritidsbranschen. Bolagets aktiekapital uppgår till
200 000 kr fördelade på 2000 aktier á 100 kr. Aktierna ägs till lika delar av Ada, Beda, Civ, Dino
och Enock. Var och en har således 400 aktier och varje aktie har en röst. I början av oktober kallar
Ada till en extra bolagsstämma där flera akuta ärenden ska förekomma, däribland
a) En ökning av aktiekapitalet till 300 000 kr genom nyemission och
b) En ändring av bolagsordningen vad gäller beräkning av lösesumma i en hembudsklausul.
Vid behandlingen av ärende a) röstar Ada, Beda och Civ ja till nyemission, Dino och Enock rösta
nej och vid behandlingen av ärende b) röstar Ada, Beda, Civ och Dino för tillägget till
bolagsordningen, men Enock är fortfarande negativ till alla förändringar och röstar således nej.
Vad kommer att gälla för a) respektive b) efter omröstningen? Motivera och ange lagrum! (12
poäng)

18. Jonna H har lånat pengar av Gudrun B, 10 000 kr närmare bestämt. Beloppet ska betalas
tillbaka senast den 24 november 2004. Eftersom Jonna H inte kunde ställa någon säkerhet förmådde
Gudrun B henne att utfärda ett löpande skuldebrev på beloppet 20 000 kr. ”Se det som ett vite på 10
000 kr om du inte betalar i tid”, sa Gudrun och Jonna H tänkte att det blir inte aktuellt, nog skulle
hon betala i tid. Skuldebrev och pengar bytte ägare och vad som därefter hände kan vi bara gissa.
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Emellertid överläts skuldebrevet ett flertal gånger och den 24 november kontaktas Jonna H av en
proper dam i minkpäls som visar upp skuldebrevet och vill ha betalt: 20 000 kr på direkten. Tack!
Jonna H blir mycket förfärad och undrar om hon verkligen måste betala. Hjälp henne genom att ge
ett motiverat svar och ange lagrum! (12 poäng)

19. Den 8 december 2002 köpte Helena J en brödrost i en av Järnvaruhusets butiker i Uppsala.
Modellen är en så kallad 50-talare för fyra skivor och priset var 890 kr. Med köpet följde en 2-årig
fabriksgaranti. Den 24 november 2004 upphör brödrosten att fungera, det händer helt enkelt
ingenting när Helena J trycker på knappen och bröden förblir orostade. Hon kontaktar därför
butiken och ber om hjälp samtidigt som hon hänvisar till garantin. Det svar hon får från
butiksbiträdet är inte särskilt positivt: Den där sortens garanti känner vi inte till! Utred Helena Js
rättsliga möjligheter att få rättelse. Motivera och ange lagrum! (12 poäng)

20. Den 13 februari 2004 utfärdade Stig H en fullmakt som innebar att Irma J fick uppdraget att för
hans räkning under tiden 13/2 till 20/3 försöka köpa en bil. I fullmakten fanns skrivet att bilen
skulle vara en Ford Mondeo, årsmodell 2000, körd maximalt 12 000 km och inte grön. Muntligen
fick Irma J beskedet att priset inte fick vara högre än 78 000 kr och att säljaren inte fick vara bosatt
öster om Fyrisån (rostrisk). Följande inträffar: Irma J letar bland tidningarnas annonser och ett par
dagar senare hittar hon en bil hon tycker verkar bra. Hon besöker annonsören som bor söder om
Nyköping, undersöker den aktuella bilen och åker hem. Två timmar senare har hon tänkt klart och
ringer ägaren i Nyköping och meddelar att hon accepterar hans anbud att för 90 000 kr köpa hans
Ford Mondeo, årsmodell 2001, rätt körsträcka och dessutom röd!
Irma J missuppfattade emellertid situationen och trodde att säljaren av den röda bilen ångrat sig
eftersom han inte kontaktade Irma J inom överenskommen tid för att bestämma var bilen skulle
lämnas.
Rätt missnöjd över att – som hon tror – ha misslyckats med köpet av den röda bilen fortsätter hon
att leta och den 19 mars lämnar hon ett anbud på en annan bil. Det är en blå Ford Mondeo,
årsmodell 2000 som gått 11 900 km. Eftersom bilen är extremt välskött tackar Irma J ja till det
priset på 100 000 kr som säljaren begär. Äntligen tänker hon, nu har Stig H en bil som han önskar
sig.
Är Stig H bunden av något av köpen och vilket ansvar kan Irma J tänkas ha? Motivera svaret och
ange lagrum! (12 poäng)
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