Dansk og international erhvervsret, 3. udgave
Tjekspørgsmål

Trojka

Kapitel 6 Erstatning
1. Hvad er kendetegnende for ”erstatning i kontrakt” og ”erstatning uden for kontrakt”?
2. Nævn de 4 erstatningsbetingelser
Ansvarsgrundlag:
3. Hvad betyder ordet ”culpa”?
4. Ud fra hvilke kriterier kan man vurdere, om en handling er culpøs?
5. Hvordan vurderes børns erstatningsansvar?
6. Beskriv de forskellige grader af culpa
7. Hvad betragtes som ”forsætlig adfærd”?
8. Hvad betragtes som et ”hændeligt uheld”?
9. Hvad forstås ved ”culpa med ligefrem bevisbyrde” og ”culpa med omvendt bevisbyrde”?
10. Hvad er sammenligningsgrundlaget/culpabedømmelsen, hvis der er tale om culpøs adfærd i et såkaldt
”professionsansvar” og ”rådgiveransvar”?
11. Nævn nogle eksempler, hvor man kan blive ansvarlig ved at undlade at handle
12. Forklar begrebet ”objektivt ansvar”
13. Hvad er ”principalansvar” og hvad hæfter arbejdsgiveren for?
14. Nævn hvilke betingelser der skal være til stede, hvis arbejdsgiveren skal hæfte
15. I hvilke tilfælde kan arbejdsgiveren søge regres mod en ansat?
16. Hvem er ansvarlig efter færdselsloven?
17. Hvad er en ansvarsforsikring?
18. Hvad kan det betyde for erstatningssummen, at skadelidte selv har medvirket til skaden?
19. Under hvilke betingelser kan forsikringsselskabet søge regres mod en skadevolder?
20. Hvilken lov regulerer området for produktansvar?
21. Hvad er forskellen på det ”lovbestemte” produktansvar og det ”ulovbestemte” produktansvar?
22. Hvem kan blive ansvarlig for en produktskade efter produktansvarsloven(PAL)?
23. Hvilke 3 faktorer skal være til stede, før man kan tale om produktansvar?
24. Hvornår er der tale om produktansvar og hvornår er der tale om en mangel efter købeloven?
25. Hvad kan skadelidte få erstattet efter produktansvarsloven?
26. Hvem hæfter, hvis der er flere ansvarlige for en skade?
27. Hvilke 4 betingelser skal være til stede ved bedømmelsen af produktansvar skabt af retspraksis (det
ulovbestemte produktansvar)?
28. Hvem hæfter, hvis der er flere ansvarlige for en skade?
29. Hvad dækker en produktansvarsforsikring?
Økonomisk tab:
30. Hvad er det skadelidte kan få erstattet?
31. Hvad betyder det at skadelidte har tabsbegrænsningspligt?
32. Hvilke 2 hovedtyper af skade kan der blive tale om?
33. Tingsskade: Hvordan opgøres beløbet ved henholdsvis totalskade og delvis skade?
34. Personskade: Hvad er forskellen på midlertidige skader og varige skader?
35. Hvad forstås ved ”stationærtidspunktet”?
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Årsagsforbindelse/kausalitet:
36. Hvad betyder det, at der skal være årsagsforbindelse?
37. Hvad er konsekvensen, hvis det i en sag vurderes, at der ikke er årsagsforbindelse?
Påregnelighed/adækvans:
38. Hvad betyder det at skaden skal være påregnelig?
39. Hvad er konsekvensen, hvis det i en sag vurderes, at skaden ikke er påregnelig?
Nedsættelse af erstatningen:
40. I hvilke tilfælde kan erstatningen nedsættes?
41. Nævn de objektive ansvarsfrihedsgrunde og kom med et eksempel
42. Hvad betyder det for erstatningskravet, at skaden er dækket af en forsikring?
43. I hvilke tilfælde kan forsikringsselskabet rette kravet videre mod skadevolder (regres)?
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