
Albertsgatan 29 B 00180 Helsingfors prepkurs@codex.fi 

Uppsatstävling för abiturienter våren 2020 

Juristklubben Codex r.f. 

 

Åter en lång dag på Codex Abp:s kontor för Yodnas. Efter att han i åratal slitit och filmerat i 

företagets dunkla utrymmen på Albertsgatan ska han äntligen få sin belöning. Codex verkställande 

direktör Clorf den store har nått pensionsålder och kommer således lämna företaget efter en lång 

och trogen tjänst. Yodnas som under en relativt lång tid agerat Clorfens högra hand är näst i 

tronföljden och det har blivit dags för honom att axla det tunga ansvaret över företaget. Yodnas 

har alltid sett upp till Clorf på grund av hans humana ledarskapsstil och enastående sociala 

färdigheter. “Stora skor att fylla”, utbrister Yodnas. Innan Yodnas lämnar kontoret för dagen 

bestämmer han sig att gå in på Clorfens kontor för att önska honom en god jul. Clorf är givetvis 

inte på sitt kontor, eftersom han redan för en vecka sedan åkt på sin årliga, en månad långa 

golfsemester i Bangkok. Precis när Yodnas är på väg ut från kontoret, märker han ett dokument 

med en “Hemlig”-stämpel på. Eftersom Yodnas är av det nyfikna slaget, ögar han snabbt igenom 

dokumentet. “En resultatvarning på kommande”, tänker han för sig själv och går ut. 

 

Stadens partypingla Hanna-aho har bestämt sig för att ordna årtiondets bästa fest. Därför har hon 

givetvis hyrt stadens exklusivaste bar där endast den rikaste procenten har råd att ordna fester, 

Eerikin kulma. Yodnas styr stegen till baren för att beställa hans absoluta favoritdrink: GTP. Efter 

sju eller fler GTP:n märker han att hans goda vän Håkan Hankeit är på festen. Något hög i hatten 

nämner Yodnas om det hemliga dokumentet på Clorfens bord. Håkan, som är en av stans främsta 

börsmäklare, lyssnar ivrigt.  

 

Yodnas är inte den enda personen som haft problem under festen. Hanna-aho sitter vid bardisken 

och ryter till riktigt ordentligt åt dagens bartender Sergeant K, då hon anser att hennes Stoliboli 

inte är sådan som den borde vara, “Det finns kosander och Freixenet i det här! Jag beställde inte 

en Yolonen”. Tidigare under kvällen hade Alexander IV köpt barens hela lager på både stoli och 

boli, eftersom han trodde att detta skulle göra honom cool i andras ögon. Sergeant K gav dock 

ingenting tillbaka i ersättning eftersom hon ansåg att Hanna-aho ändå var helt tillräckligt rik för att 

kunna betala det högre priset fastän drinken inte var densamma.  

 

Då festen börjar lida mot sitt slut bjuder Palmerna, Charles och Tove folk hem till sig på nattmat. 

Yodnas var till en början osäker ifall han skulle hänga med, men blev sist och slutligen lockad med 

då Charles berättade att de köpt batatfranskisar som är menade just för honom. Tove hörde 
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konversationen och fick samvetskval eftersom hon hade glömt att franskisarna var menade åt 

Yodnas och ätit upp dem på morgonen efter en all-nighter på kontoret. För att rädda situationen 

tar hon en snabb omväg via Fafas med sin bästa vän Mrs Worldwide. 

 

På vägen hem från restaurangen märker de att det är någon som följer efter dem. De vänder om 

sig för att konfrontera personen, och märker det att det är ju Måsén, deras gamla klasskamrat från 

skolan. Han verkar inte känna igen Tove och Mrs Ww och hotar att han slår Tove på käften ifall 

hon inte ger deras mat åt honom. Tove hade ingen avsikt att gå hem med tomma händer, därmed 

vägrade hon. “Nu ger du maten åt mig eller så sitter vi båda i finkan i natt”, sade Måsén. Då kastade 

Tove två franskisar åt honom och efter detta började han stega mot Metrostationen bort från 

tjejerna. I denna sekund kom Tove ihåg att Måsén hade kritiserat hennes hårstil i lågstadiet och 

tänkte att nu var det dags för hämnd. Hon erbjöd 50 euro åt Mrs Ww ifall hon springer ikapp 

Måsén och tacklar honom ner på marken. Enligt Tove skulle Mrs Ww inte heller bli straffrättsligt 

ansvarig för angreppet, eftersom Måsén endast en minut tidigare hade hotat Tove med våld, och 

det således skulle handla om nödvärn. Mrs Ww som efter allt resande hon gjort under året, hade 

lite ont om pengar, ansåg att erbjudandet var så pass bra att hon inte ville gå miste om den. Hon 

tog en spurt och hoppade på Måsén, som till följd av detta bröt sin hand. 

 

Nu är det dags för dig att berätta vilka juridiska problem och frågeställningar som uppkommer i 

fallet. 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!   

 


