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FRÅGA 1 

 

Redogör för påföljder av fel i vara enligt köplagen.  

 

MODELLSVAR: 

 
För det första har köparen rätt att kräva att säljaren avhjälper felet (0.5 p) utan kostnader för köparen 

(0.5 p). Säljaren är inte skyldig att avhjälpa felet om avhjälpandet förorsakar honom oskälig kostnad 

eller olägenhet (1 p). Köparen har alternativt rätt att kräva omleverans (0.5 p), förutsatt att felet i 

varan har varit av väsentlig betydelse för köparen (0.5 p). Även om inte köparen kräver avhjälpande 

av felet eller omleverans, får säljaren om han så önskar avhjälpa felet eller företa omleverans (0.5 p) 

om det kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen (0.5 p). Om avhjälpande av felet eller omleverans 

inte kommer i fråga eller utförs inom skälig tid (1 p) efter att köparen har lämnat säljaren meddelande 

om felet, kan köparen kräva prisavdrag som motsvarar felet (1 p). Alternativt kan köparen häva köpet 

om felet är av väsentlig betydelse för köparen (0.5 p) och säljaren insåg eller borde ha insett detta (0.5 

p). Köparen har också rätt till skadestånd för skada som felet förorsakat köparen (0.5 p). För direkta 

skador ansvarar säljaren enligt kontrollansvar (1 p) och för indirekta skador enligt culpaansvar (0.5 

p). Om det är fråga om ett rättsligt fel har köparen alltid rätt till ersättning för all skada som felet 

förorsakat honom, dvs för både direkt och indirekt skada (0.5 p) enligt strikt ansvar (0.5 p). 

 

(Källa: Bärlund et al., Finlands civil- och handelsrätt - En introduktion, s. 312-313) 

  



                                                               URVALSPROV TILL UTBILDNINGSLINJEN FÖR RÄTTSNOTARIE 23.5.2017 

 

2 

 

 

FRÅGA 2 

 

Sven har i nioårspresent av sin far fått en pilbåge med specialvässade pilar. Medan Svens föräldrar hälsar 

på barnen som kommit till födelsedagskalaset rusar Sven ut på gården och provskjuter bågen mot sin 

femtonåriga kamrat Albert. Albert står på ca 5 meters avstånd från Sven. Det är nästan vindstilla och 

därför åker pilen rakt framåt och träffar Alberts högra öga, som skadas allvarligt. Albert yrkar på höga 

skadestånd för det inträffade. Sven anser att han inte kan bli skadeståndsskyldig, eftersom han är endast 

nio år gammal. Svens föräldrar vägrar också att betala skadestånd, eftersom de inte har skjutit pilen. 

Dessutom betonar Sven och hans föräldrar att det var fråga om en olyckshändelse, och att ingen 

ersättning därför behöver betalas. Intensiv tvist uppkommer mellan parterna. 

 

Du blir inkallad för att göra en utförlig skadeståndsrättslig analys av tvisten: fokusera i synnerhet på 

frågorna om Albert har rätt till skadestånd, för vilka typer av skador kan Albert få skadestånd samt vem 

eller vilka som kan bli ersättningsskyldiga. 

 

MODELLSVAR: 

 
På fallet ska skadeståndslagen tillämpas, eftersom det har uppkommit en skada utanför 

avtalsförhållande (0.5 p). Den som har orsakat en skada uppsåtligen eller av vållande är skyldig att 

ersätta skadan (0.5 p). Med uppsåt avses att skadan har förorsakats med avsikt, och med vållande 

avses att man har försummat att iaktta den omsorg var och en ska visa i fråga om andra människors 

säkerhet och egendom (0.5 p). Sven kan anses ha förorsakat skadan av vållande (grovt vållande), 

eftersom det måste anses oaktsamt att sikta med en pilbåge mot en annan människa och skjuta mot 

personen (1 p). Sven har fyllt nio år, men kan trots det bli skadeståndsskyldig, eftersom lagen inte 

innehåller någon lägsta åldersgräns för ansvar (0.5 p). Eftersom Sven dock är under 18 år ska han 

ersätta skadan i den mån det prövas skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens 

beskaffenhet, skadevållarens och den skadelidandes ekonomiska förhållanden samt övriga 

omständigheter (1 p). Det ska med andra ord göras en helhetsbedömning som baserar sig på skälighet 

(0.5 p). Svens föräldrar kan även bli skadeståndsskyldiga för Svens handlingar ifall de har försummat 

uppfostran eller övervakning (culpaprincipen tillämpas) (1 p). Det kan argumenteras för att pappan 

eventuellt har varit culpös när han har köpt en pilbåge med specialvässade pilar åt en 9-åring; 

åtminstone kan man anse att han har försummat övervakningen och blir därför ersättningsskyldig 

(0.5 p). Av uppgiftstexten framgår inte helt klart huruvida mamman kan anses ha försummat sin 

övervakningsskyldighet (hon kanske inte var medveten om presenten) (0.5 p). För att 

skadeståndsskyldighet överhuvudtaget ska uppstå förutsätts dessutom ett orsakssamband mellan 

handlingen och skadan. Här kan konstateras föreligga ett orsakssamband, eftersom skadan inte hade 

inträffat om vi plockar bort pilen från händelseförloppet (1 p). Det förutsätts även att skadan inte är 

av exceptionell karaktär, vilket innebär att skadan ska vara karakteristisk för den fara som förelegat. 

Här kan man argumentera för att detta uppfylls, eftersom Albert stod på endast ca 5 meters avstånd, 

och det var nästan vindstilla (1 p). Utgångspunkten är att Albert ska få full ersättning för sina skador, 

dvs bli försatt i samma ekonomiska situation som om inte skadan hade inträffat (0.5 p). Albert har 

orsakats personskada och ska få ersättning för materiella personskador, dvs ersättning för 

sjukvårdskostnader och eventuell minskning i inkomst (0.5 p). Albert ska även få ersättning för 

immateriella personskador, dvs för sveda och värk samt för bestående men (0.5 p). 

 

(Källa: Bärlund et al., Finlands civil- och handelsrätt - En introduktion, s. 338-374)  
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FRÅGA 3 

 

Aktiebolaget X Ab är ett medicintekniskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför olika 

tekniska lösningar för medicinsk behandling av brosk- och benvävnadsskador. Bolaget har 19 anställda 

och en styrelse med medlemmarna B, C och D. Enligt det senast fastställda bokslutet har bolaget 200 000 

euro fritt eget kapital. Juris magister, vicehäradshövding A har sedan 1.4.2014 fungerat som 

verkställande direktör för X Ab. Nu (26.5.2017) har det visat sig att A i mars 2017 har sålt den av X Ab 

ägda fastigheten. Styrelsen ifrågasätter försäljningen. A påpekar att han har sålt fastigheten för rejäl 

vinst och att försäljningen har ökat företagets likviditet avsevärt. A har även vidtagit andra sådana 

åtgärder som styrelsemedlemmen B ställer sig kritisk till. A har 9.8.2016 pantsatt ett patent som X Ab 

innehar till banken W Ab. Patentet, som är av stor betydelse för X Ab:s verksamhet, avser en metod för 

att ersätta skadat brosk och ben med ett implantat. Vidare har A sagt upp avtalet med bokföringsbyrån 

Y Ab och i stället ingått ett treårigt avtal med bokföringsbyrån Z Ab som är förhållandevis ny i 

branschen och – enligt B:s bedömning – inte alls lika etablerad eller pålitlig som Y Ab.  

B menar att A inte har haft rätt att vidta de ovan beskrivna åtgärderna. B är av den åsikten att 

verkställande direktören A borde avskedas. A åberopar sitt anställningsskydd och menar att han inte har 

gjort sig skyldig till någonting som skulle utgöra en grund för avskedandet. Bankdirektören E hos 

banken W Ab är orolig, eftersom styrelsen för X Ab har kontaktat W Ab och anfört att pantsättningen 

av patentet inte är bindande för X Ab. 

Diskutera huruvida A har haft rätt att vidta de i fallet beskrivna åtgärderna samt om styrelsen har rätt att 

avsätta A. Ta även ställning till frågan om huruvida pantsättningen av patentet är bindande för X Ab. 

Svaret bör vara rättsligt motiverat; dessa frågor ska alltså bedömas i ljuset av normerna kring styrelsens 

och verkställande direktörens uppgifter samt företrädande av ett aktiebolag.  

 

MODELLSVAR: 

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning (0,5) och för att verksamheten är ändamålsenligt organiserad 

(0,5). (sammanlagt 1 p.) 

Verkställande direktören har hand om bolagets löpande förvaltning (0,5 p.) i enlighet med styrelsens 

anvisningar och föreskrifter (0,5 p). Åtgärder som med beaktande av omfattningen och arten av 

bolagets verksamhet (0,5 p.) är antingen osedvanliga eller av stor betydelse (0,5 p.) – såsom 

fastighetsköpet i detta fall (0,5 p.) samt eventuellt pantsättningen av patentet (0,5 p.) – får 

verkställande direktören vidta endast (0,5 p.) om styrelsen bemyndigat honom till det (0,5 p.) eller om 

styrelsens beslut inte kan inväntas utan att bolagets verksamhet orsakas väsentlig olägenhet (0,5 p.). I 

sistnämnda fall borde styrelsen så snart som möjligt ha underrättats om åtgärden (0,5 p). (sammanlagt 

5 p.) 

I synnerhet ska verkställande direktören se till att bolagets bokföring sköts i överensstämmelse med 

lag (0,25 p.) och att medelsförvaltningen är ordnad på ett betryggande sätt (0,25 p.). Om inte annat 

föreskrivits, har verkställande direktören kunnat säga upp avtalet med Y Ab och ingå ett nytt avtal 

med Z Ab (0,5 p.). (sammanlagt 1 p.) 

Verkställande direktören har rätt att företräda bolaget i en sådan angelägenhet som enligt ABL hör 

till hans uppgifter (1 p.). Om det anses att verkställande direktören vid pantsättningen har överskridit 

sin behörighet, är pantsättningen inte bindande för X Ab (0,5 p.). Om det däremot är fråga om att 

verkställande direktören överskridit sin befogenhet, är pantsättningen inte bindande för X Ab, om 

banken insåg eller borde ha insett att befogenheten överskreds (0,5 p.). (sammanlagt 2 p.) 

Styrelsen kan när som helst entlediga verkställande direktören. (1 p.) (sammanlagt 1 p.) 

 

(Källa: Bärlund et al., Finlands civil- och handelsrätt - En introduktion, s. 412–413.) 
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FRÅGA 4  
 

Ringa in ett svarsalternativ som överensstämmer med följande påståenden. Rätt svar ger en (1) 

poäng. Fel svar ger minus en (-1) poäng. Oklara markeringar eller flera markeringar på samma fråga 

tolkas som fel svar och ger minus en (-1) poäng. Inget svar ger noll (0) poäng. Det lägsta möjliga 

sammanlagda poängantalet för hela uppgiften är noll (0) poäng. 

 

A. Styckning innebär att 
 

a) en lägenhet delas i två eller flera lägenheter enligt bestämda andelstal. 
 

b) ett till gränserna bestämt område av en lägenhet avskiljs till en separat 

lägenhet. (s. 135) 
 

c) ett samäganderättsförhållande mellan fastighetsägarna upphävs. 

 

B. Borgenären har bevisbördan om gäldenären framställer en invändning om att 
 

a) skuldebrevet på gäldenärens vägnar är utfärdat av någon som saknade 

behörighet att göra det. (s. 217) 
 

b) skulden helt eller delvis har upphört på grund av betalning eller eftergift. 
 

c) förbindelsen är ogiltig på grund av ocker. 

 

C. Ett avtal om lega av jord för lantbruksändamål kan ingås för 
 

a) högst 20 år. (s. 334) 
 

b) högst 50 år. 
 

c) högst 100 år. 

 

D. Försäkringsgivaren har 
 

a) alltid regressrätt gentemot den som orsakat skadan, oberoende av graden av 

oaktsamhet hos den som har orsakat skadan. 
 

b) i regel rätt att säga upp försäkringsavtalet att upphöra 14 dagar efter att 

uppsägningsmeddelandet skickades. (s. 386) 
 

c) med stöd av en tvingande bestämmelse i försäkringsavtalslagen rätt att säga upp 

försäkringsavtalet att upphöra 30 dagar efter att uppsägningsmeddelandet bevisligen 

tagit del av uppsägningsmeddelandet. 

 

E. En ideell förening 
 

a) får inte bedriva sådan verksamhet som omfattar övning i bruk av skjutvapen. 
 

b) får idka näringsverksamhet. (s. 390) 
 

c) kan inte ha stiftelser som medlemmar. 
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F. En bolagsman i ett öppet bolag 
 

a) har rätt att när som helst befria en utomstående verkställande direktör från 

VD-uppdraget. (s. 429) 
 

b) som har betalat bolagets skuld har rätt att inom 30 dagar rikta ett regresskrav 

gentemot vem som helst av de andra bolagsmännen. 
 

c) har med stöd av principen om fri överlåtbarhet alltid rätt att överlåta sin bolagsandel. 

 

G. Bernkonventionen är  
 

a) en internationell konvention som gäller industriellt rättsskydd. 
 

b) en internationell konvention som gäller upphovsrätt. (s. 462) 
 

c) en internationell konvention som gäller lös egendom. 

 

H. En fysisk person 
 

a) kan genom ett av magistraten godkänt avtal begränsa sin rättskapacitet. 
 

b) kan genom en strikt formbunden fullmakt begränsa sin rättskapacitet. 
 

c) kan inte begränsa sin rättskapacitet. (s. 31) 

 

I. Åtkomstskyddet för en förvärvare av ett löpande skuldebrev är 
 

a) starkare än i lösöresrätten i övrigt. (s. 141) 
 

b) svagare än i lösöresrätten i övrigt. 
 

c) i regel beroende av överlåtarens goda tro. 

 

J. Ockupation 
 

a) är ett ägarskiftesförvärv. 
 

b) är ett ursprungligt förvärv. (s. 171) 
 

c) är ett särskilt sätt att förvärva mark. 

 
 

(Källa: Bärlund et al., Finlands civil- och handelsrätt - En introduktion)   
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FRÅGA 5  

 

Hur tryggar språklagen (423/2003) det svenska språkets ställning utgående från grundlagens §17.2.? 

 

MODELLSVAR: 

GL §17.2 är tudelat. Dels innehåller lagrummet en bestämmelse om att vars och ens rätt (0,5 poäng) 

att hos domstol (0,5 poäng) och andra myndigheter (0,5 poäng) i egen sak använda sitt eget språk (0,5 

poäng), antingen finska eller svenska (0,5 poäng), samt att få expeditioner på detta språk skall tryggas 

genom lag (0,5 poäng) dels en bestämmelse om att det allmänna skall tillgodose landets finskspråkiga 

och svenskspråkiga befolknings kulturella och samhälleliga behov enligt lika grunder (0,5 poäng). 

Bestämmelsen förstärker principen om bägge nationalitetsgruppernas likställdhet. 

Språklagens syfte är att trygga den i grundlagen tillförsäkrade rätten för var och en att hos domstolar 

och andra myndigheter använda sitt eget språk, antingen finska eller svenska (0,5 poäng). Språklagen 

tillämpas hos domstolar och andra statliga myndigheter, hos kommunala myndigheter, självständiga 

offentligrättsliga inrättningar, riksdagens ämbetsverk och republikens presidents kansli, om inte 

något annat föreskrivs särskilt (0,5 poäng). 

Språklagen innehåller ingående bestämmelser om rätten att använda finska och svenska hos de 

myndigheter som lagen skall tillämpas på (0,5 poäng), om handläggningsspråken och arbetsspråken 

hos myndigheterna samt om språket i myndigheternas expeditioner och andra handlingar  (0,5 poäng).  

En ny dimension jämfört med den tidigare språklagen är att den enskilde har rätt till betjäning på 

finska och svenska. Myndigheterna skall självmant se till att individens språkliga rättigheter 

förverkligas i praktiken (0,5 poäng).  

Grundenheten för den språkliga indelningen som regleras i språklagen är liksom i den tidigare lagen 

kommunen. Kommunerna är antingen enspråkigt finskspråkiga eller enspråkigt svenskspråkiga eller 

tvåspråkiga med finska eller med svenska som flertalets språk (0,5 poäng). Också statliga myndigheter 

är enligt språklagen lagen antingen enspråkiga eller tvåspråkiga. Enligt språklagen används hos 

domstolar och statliga myndigheter ämbetsdistriktets språk och inom ett tvåspråkigt område 

någotdera av områdets språk (territorialprincip) (0,5 poäng).  I egen sak eller i ett ärende i vilket han 

hörs har en person rätt att använda sitt eget språk, finska eller svenska, oberoende av 

ämbetsdistriktets språk (individualprincip) (0,5 poäng). 

Språklagen utgår från grundlagens princip om att finska och svenska är jämlika nationalspråk. (0,5 

poäng). Språklagens språkliga jämlikhet innebär till exempel att en finskspråkig persons rättigheter i 

en tvåspråkig kommun där majoritetens språk är svenska är de samma som en svenskspråkig persons 

språkliga rättigheter i en tvåspråkig kommun där majoritetens språk är finska. (0,5 poäng) 

Hos kommunala myndigheter är individens språkliga rättigheter enligt språklagen snävare än inom 

statsförvaltningen. I en tvåspråkig kommun kan man använda såväl flertalets som minoritetens språk, 

medan en enspråkig kommun inte ens har någon skyldighet att ta emot handlingar på det andra 

inhemska språket (0,5 poäng). En tvåspråkig myndighet skall betjäna allmänheten på finska och 

svenska och utåt visa att den använder båda språken. 

Lagen innefattar också bestämmelser om enskildas skyldighet att ge språklig service när offentliga 

uppgifter uppdras åt dem (0,5 poäng). Språklagen innehåller också hänvisningar till den lagstiftning 

som gäller andra språk och till den speciallagstiftning som innefattar språkbestämmelser (0,5 poäng). 

 
(Källa: Myntti, Kristian. Nationalspråk och minoritetsspråk i ljuset av finländsk lagstiftning och 

internationella konventioner) 


