
Inlämningsuppgift 8 – Civil 5  

1. Första maj. Fågelkvitter. Wahlmanska studentmössor som invaderar Brunssan. Solen som gassar på den 

molnfria himlen. Södra Helsingfors som fylls av sång och jubel och det ploppande ljudet av ännu en flaska 

champagne som öppnas och hälls upp i kristallglasen. Den magiska Wahlborgerliga stämningen man inte kan 

ta miste på. Allt var precis som det ska vara. Guldåren som bäst.  

Bastien Stjärnhimmel, en ung och ambitiös venture capitalist, ständigt klädd i Patagonia dunvästar, som precis 

slagit ihop sina förmågor med den ökende Mr. GT och hans affärskompanjon Sirius Blackman, hade precis 

flyttat tillbaka till Helsingfors efter skandalen kring den bil han lurat på sin kompis Jetset-Jocke ganska exakt ett 

år sedan. Inom de incestlikt små kretsarna bland befolkningen söder om Petersgatan hade nyheten om den 

skurkaktiga affären spridit sig som en löpeld och tvingat Stjärnhimmel fly landet för att undgå de dömande 

blickar han fick varje gång han sku ta en promenad längs med stranden.  

Efter sin återkomst till staden hade Bastien först haft lite svårigheter att få inbjudan till diverse partaj som 

ordnades bland Helsingfors societet, men nu hade han tack vare sina affärskontakter med Mr. GT och Sirius 

äntligen återigen blivit inbjuden till Jockes exklusiva första maj-brunsch i Jockes lägenhet på Havsgatan. Vilken 

lycka! Bastien hade även hört att tjejen han varit svag för länge, Delinda Bjurkham, skulle närvara. Hon och 

Jocke hade tidigare dejtat men enligt senaste squallret hade dom tröttnat på varandra och umgicks numera 

endast som vänner. Kanske att Bastien kunde ha en chans där?  

Brunschen kunde knappast ha börjat bättre. Liksom så många gånger tidigare stod de ute på den absurdt stora 

balkongen som vätte rakt mot parken och drack puff, hojlade i takt till Magnus Ugglas klassiker, och spanade ut 

över havet av vitmössor som samlats för att fira minnet av monsieur Wahlborg. Efter alltför många glas 

champagne började Bastien känna sig allt självsäkrare och bestämde sig för att försöka sälja in sig lite hos en av 

Jetset-Jockes närmaste vänner som han visste att hade ett bra kontaktnätverk inom affärsbranschen, Cedric af 

Cosc-en-Corva. Bastien hade hört att Cedric letade efter en ny bostad då hans gamla 200 kvadrats krypin I 

Brunnsparken börjat kännas kvav. Bastien hade precis ärvt “en liten studiebostad“ på Petersgatan, Clarion P 

även kallad, som han inte hade någon användning för och såg detta som en chans att vinna Cedrics förtroende. 

Cedric nappade direkt och i stundens hetta fick de snabbt fram penna och kom överens om att direkt “seal the 

deal” så de rafsade snabbt ner detaljerna på en studentmössa de hittade liggandes i ett hörn bredvid sin 

avslocknade ägare. Cedric som var jurist sa sig ha koll på lagstiftningen kring detta och påstod att det räcker 

med att skriva ner att Bastien säljer en lägenhet och att Cedric köper den till ett pris på 300 000 euro. Cedric 

sade åt Bastien att han i verkligheten kommer betala summan tiofaldigt dvs 3miljoner euro, men att Bastien på 



detta vis undviker en hel del överlåtelseskatt som måste betalas på överlåtelsen. Muntliga avtal är ju bindande 

kom Bastien ihåg från Hankens handelsrättskurs och var riktigt nöjd med affären. Bastien hade dock ett krav på 

affären dvs att Cedric lovade att inte sälja vidare bostaden åt någon utanför kompiskretsen, bostaden hade 

ändå känslovärde så Bastien ville inte se den i någon främlings händer. Cedric gick med på detta.  

Även Du närvarade vid denna luxuösa brunsch, de facto var det din studentmössa de gjort upp kontraktet på! 

Eftersom Du som bäst söker in till juridiska fakulteten började du fundera lite över de krumelurer som fanns 

nedklottade på din mössa. Räcker nu faktist detta som överenskommelse för att köpa en värdefull bostad?  

Ge din juridiska bedömning av det avtal Cedric och Bastien ingått!  

2. Under Jetset-Jockes brunsch hade Bastien Stjärnhimmel även tagit tillfälle i akt att tala lite med fröken 

Delinda Bjurkham som då nuförtiden var ute på singelmarknaden. Bastien hade bett så mycket om ursäkt för 

fiaskot med bilen förra Wahlborg, Delinda hade ju suttit med i bilen då Jocke kraschat in i Mattbryggan. De 

hade trots allt kommit bra överens och diskuterat dittan och dattan och till slut hade de fastnat vid en lång 

diskussion om klockor, då Delinda inte vetat vad hon skulle ge sin käre gamle far, Generalen som han kallades, i 

födelsedagsgåva då denne fyllde 50 år nu nästa vecka. Hon bodde ännu hemma hos familjen i Grankulla och 

ville verkligen visa sin uppskattning för allt vad papsen gjort för henne. För att göra ett gott intryck hos Delinda 

erbjöd sig Bastien att sälja den Patek Phillippe modell “Le Blanche” han hade hemma på nattduksbordet, ett 

vackert klassiskt armbandur värt tiotusentals euro, för en spottstyver. Delinda blev förstås utom sig av lycka och 

de kom överens om affären, Delinda skulle betala om en vecka och Bastien skulle skicka armbandsuret åt henne 

med transportör.  

Två veckor efter brunschen hade Delinda ännu heller inte hört av sig med betalningen, trots att Bastien skickat 

henne armbandsuret. Bastiens hjärta brister.  

Besvara även följande frågor:  

a)  Vad kan Bastien vidta för åtgärder då Delinda inte betalar för klockan?   

b) Vilka juridiska följder innebär det ifall klockan aldrig kom fram till Delinda och det är  därför hon inte betalat?  
 

c) Vilka juridiska följder innebär det ifall den begagnade klockan inte fungerar när Generalen skall ta den i bruk?  

Maxpoäng 10p, svaret ska grunda sig i inträdeslitteraturen.  


