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Du jobbar som praktikant på advokatbyrån Cossu & Halvan då den förtvivlade Conrad Codexare 

stormar in och ber dig om råd. Situationen är den, att den 1 april 2017 lånade hans gamla bekanta 

Alban P. 30 000 euro av den snikna Marquis de Sade till att upprätta en ny bondgård mitt i Pargas 

skogar där han skulle odla säd. Samma dag undertecknade Alban P. en skriftlig förbindelse om att 

han återbetalar skulden till Marquis de Sade den 1 april 2018. På den skriftliga förbindelsen 

antecknade Conrad Codexare tillsammans med Håkan Hankeit i maj 2017 att de ”såsom för egen 

skuld” åtar sig ansvaret för att Alban P. betalar sin skuld till Marquis de Sade. I april 2018 fick 

Marquis de Sade höra att det inte hade gått så bra för Alban P.:s sädesodling i Pargas, varför han 

hade flyttat utomlands i hopp om en bättre skörd. Marquis de Sade visste dock inte var Alban P. 

befann sig. Marquis de Sade vände sig därför till Conrad Codexare och krävde att denne 

omedelbart betalar hela skulden, eftersom den fortfarande ät obetald. Conrad Codexare berättar 

för dig att han visserligen råkar ha just precis 30 000 euro på banken efter ett arv av sin avlägsna 

släkting F. Justitia, men menar att han är skyldig att betala högst 10 000 euro och att Marquis de 

Sade även borde kräva betalning av Alban P. och Håkan Hankeit på 10 000 euro var. Conrad 

Codexare känner sig rådvill och vill veta följande: Hur kategoriseras Alban P.:s förbindelse rättsligt? 

Vilka rättsverkningar har denna förbindelse? Hur kategoriseras Conrad Codexares och Håkan 

Hankeits åtagande? Vilka rättsverkningar har detta åtagande? Blir Conrad Codexare 

betalningsskyldig eller har hans invändning framgång? Vad kan Conrad Codexare göra för att säkra 

sin rättsliga ställning ifall han trots allt blir tvungen att betala skulden? Besvara Conrad Codexares 

frågor samt motivera ditt svar juridiskt. 


