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Uppsatstävling för abiturienter våren 2019 

Juristklubben Codex r.f. 
En vacker förmiddag är Rekryten Alex på väg på en välförtjänt permission från sin digra 
tjänstgöring för fosterlandet. Efter en stunds körande bestämmer hon sig för att ta en paus vid 
Pikkala ABC för att inmundiga en förfriskande bärs. Samtidigt har den radikala Norska Nunnan 
Bjoerkhalm satt igång sin plan för att stjäla en Saimenvikare från ett zoo som ägs av den ökände 
Vice-Presidenten. Vice-Presidenten har ju behandlat Saimenvikaren dåligt genom att endast 
servera den vegansk kost samt genom att låsa in den i samma bur med islandshästen Fontän-
Leibur. Således är det ju i Saimenvikarens intresse att bli befriad från Vice-Presientens tyranni, 
anser Nunnan.  
 
Vice-Presidenten som på förmiddagen kommer hemvinglandes från ett riktigt trevligt och 
fuktigt födelsedagskalas, märker att något fuffens är på gång i stallet. När hon märker att 
Nunnan håller på att springa iväg med hennes dyrbara Saimenvikare som hon själv med sina 
bara händer fångat förra hösten bestämmer hon sig för att hoppa på Fontän-Leibur för att ta 
upp jakten. Att ringa polisen vore kanske inte så bra eftersom de inte alls förstår sig på Vice-
Presidentens saimenvikarsamlande. Efter en tids jakt märker Nunnan att Vice-Presidenten 
kommer att få fast henne och bestämmer sig för att stjäla en bil från en närliggande bensinmack 
(bilen råkar vara Rekrytens).  Detta är ju fullt acceptabelt enligt Nunnan eftersom det handlar 
om ett verkligt nödtillstånd.  
 
Samtidigt vaknar Jens och Anttero Hernevuori upp vid en vägren några kilometer österut från 
bensinmacken. De har nyligen blivit färdiga fordonsmekaniker från Axxell Pargas och har firat 
detta i några dagar. För dem är det fortfarande lite oklart hur de hamnat i Sjundeå men detta 
kan ha något att göra med Club Frendis fantastiska happy hour-erbjudanden. Jens och Anttero 
som är ivriga ornitologer ser plötsligt en alldeles fantastisk mås flyga förbi med riktning mot 
Helsingfors. De bestämmer sig för att utforska måsen lite grundligare och sätter därmed fart 
mot hufvudstaden. Efter en stund åker Nunnan förbi i rasande fart men då Jens och Anttero 
viftar vilt med sina långa armar bestämmer sig Nunnan för att plocka upp dem i “sin” bil så 
dessa kan åka med henne till Helsingfors. Under vägen råkar Nunnan i all sin upphetsning 
berätta för Jens och Anttero om alla händelser gällande Saimenvikaren hon har sittandes i 
baksätet. Hon berättar också om hur hon beslagtagit bilen i nödvärn. När Nunnan märker att 
hon berättat för mycket ger hon en back öl var till Jens och Anttero för att dessa ska hålla tyst 
om det hon har berättat för dem. Jens och Anttero tar glatt emot ölen och Nunnan tänker att 
nu kan hon tack vare detta avtal om käfthållande (“AKH”) sova lugnt om natten. 
 
Efter att de kommit fram till Helsingfors bestämmer sig Jens och Anttero för att dricka upp ölen 
som de fått av Nunnan. När de inmundigat en bra mängd maltbrygd får båda samvetskval 
gällande Nunnans handlingar. De bestämmer sig för att lätta på sina hjärtan genom att berätta 
åt samhällets främsta unga juriststjärnor och hjältar, Stål-Klas och Super-Erik, om händelserna 
gällande saimenvikaren. Nunnan som får höra om detta blir helt förstörd och anser att att Jens 
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och Anttero Hernevuori brutit mot AKH:et genom att berätta om händelserna åt Stål-Klas och 
Super-Erik. Därför tycker Nunnan att hon har rätt att få tillbaka ölen samt ett skadestånd för de 
problem hon nu möjligtvis kan bli utsatt för. Även Rekryten är sur. Hon skyller på Nunnan som 
stulit bilen och även delvis på Jens och Anttero som undanhållit denna information från henne. 
Nu har hon inte kunnat ta sig till sin dejt med JJ och inte heller kunnat imponera på honom 
med sin fina bil. Hela permissionen har således blivit förstörd. 
 
Stål-Klas och Super-Erik som har lyssnat på Nunnans berättelse och dessutom hört vad som 
hänt Rekryten, ser tack vare sin lysande juridiska slutledningsförmåga direkt vilka sorts juridiska 
problem och frågeställningar som uppkommer i fallet men de vill nu se ifall även Du kan 
analysera fallet med samma precision.  
 
Din uppgift är att ge din egen juridiska bedömning av situationen. Ingen tidigare juridisk 
kunskap krävs, du ska svara enligt det som känns vara rätt och så väl som möjligt motivera 
dina åsikter. Poäng ges i huvudsak för goda motiveringar, inte för laghänvisningar.  

LYCKA TILL!  

 


