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1. Hvad betyder det, når du giver en anden fuldmagt?  

2. Hvem er fuldmagtsgiver og fuldmægtig i et fuldmagtsforhold? 

3. Giv et eksempel på en aftale, der indgås via en fuldmægtig 

4. Hvad kan der ske med aftalen, hvis fuldmægtigen handler uden for sin 

fuldmagt? 

5. Hvad er forskellen mellem bemyndigelse og legitimation? 

 

Fuldmagt med særlig tilværelse: 

6. Hvad er kendetegnende ved fuldmagt med særlig tilværelse? 

7. Hvad er en stillingsfuldmagt? 

8. Hvad er forholdet mellem bemyndigelse og legitimation i en 

stillingsfuldmagt? 

9. Er fuldmagtsgiver bundet af aftaler som fuldmægtigen indgår i strid med 

fuldmagtsgivers instruks (uden for bemyndigelsen)?  

10. Hvad er forskellen på god og ond tro? 

11. Er fuldmagtsgiver bundet af aftaler som fuldmægtigen indgår i strid med 

fuldmagtens legitimation? 

12. Hvordan ophører en stillingsfuldmagt? 

13. Hvad er en specialfuldmagt, og hvordan ophører den? 

14. Hvad er en offentlig bekendtgjort fuldmagt? 

15. Hvad er prokura? 

16. Hvordan ophører en offentlig bekendtgjort fuldmagt? 

17. Hvad er en skriftlig fuldmagt/forevisningsfuldmagt, og hvordan ophører 

den? 

 

Fuldmagt uden særlig tilværelse: 

18. Hvad er kendetegnende ved fuldmagt uden særlig tilværelse? 

19. Sondres der mellem bemyndigelse og legitimation i en § 18-

fuldmagt/fuldmagt uden særlig tilværelse? 

20. Er fuldmagtsgiver bundet af en aftale, hvor fuldmægtigen overskrider 

fuldmagtens grænser? 

21. Hvordan ophører en fuldmagt uden særlig tilværelse? 

 

Erstatning: 

22. Kan en arbejdsgiver forlange erstatning fra en ansat der overskrider sin 

fuldmagt? 

23. Kan tredjemand kræve erstatning for tab, hvis en aftale erklæres ugyldig 

fordi fuldmægtigen har handlet uden for fuldmagtens grænser? 
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Kommission: 

24. Hvordan defineres en kommittent og en kommissionær? 

25. Hvordan indgås der aftaler i et kommissionsforhold? 

26. Er aftaler indgået mellem kommissionæren og tredjemand bindende for 

kommittenten? 

27. Hvad er kommissionærens helt overordnede pligter og rettigheder? 

28. Kan en tredjemand(kunde) gøre fejl og mangler ved det købte gældende 

overfor kommittenten eller kommissionæren? 

29. Hvem har ejendomsretten til de varer som kommittenten har stående hos 

kommissionæren? 

30. Kan kommissionærens kreditorer foretage udlæg i de aktiver, fx varer eller 

penge, kommittenten har stående hos kommissionæren? 

31. Hvad er betingelserne for at undgå at kommissionærens kreditorer 

foretager udlæg i kommittentens varer? 

32. Hvordan bringes et kommissionsforhold til ophør? 

Handelsagent: 

33. Hvad er definitionen på en handelsagent? 

34. Hvordan indgås der aftaler i et handelsagentforhold? 

35. Hvad er agenturgiverens pligter? 

36. Hvad er handelsagentens pligter? 

37. Hvad er konsekvensen hvis en af parterne ikke overholder sine pligter? 

38. Giv nogle eksempler på handlinger, som kræver at handelsagenten får en 

særlig bemyndigelse. 

 

 

 


