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Inlämningsuppgift: PRIVAT 2

Söndag 1 maj vaknar Codex-Cajsa upp i sin lägenhet på Albertsgatan, tar sig en titt
i kalendern och ser att hennes kompis Pykälä-Pelle fyller år om exakt en vecka.
Codex-Cajsa älskar att baka tårtor så hon bestämmer sig för att bjuda Pykälä-Pelle
över på kaffe på hans födelsedag. När hon till sin förskräckelse inser att hon endast
har en köksstol, eftersom hon lånat ut de andra till sin faster Fia, blir hon orolig över
om hon ens kan bjuda över Pykälä-Pelle eftersom hon såklart inte kan ordna en
kaffebjudning utan sittplatser. Då kommer hon på att hon ju köpt alla sina stolar av
sin kusin Snickare-Sven och att han säkert kan bygga ihop en tills nästa veckas
söndag. Hon skickar därför ett meddelande till sin kusin och ber om att få köpa en
stol av honom. Som beskrivning av hurdan stol hon vill ha anger hon att den ska
vara likadan som de andra hon köpt av honom och att det är speciellt viktigt att
stolen håller vatten eftersom den också vid behov ska kunna förvaras utomhus. Som
svar skickar Snickare-Sven ett elektroniskt köpavtal som lyder ’’Codex-Cajsa köper
en stol värd 80€ av Snickare-Sven. Stolen ska avhämtas från Snickare-Svens
snickarverkstad fredag 6 maj klockan 14.’’ Förutom detta ber Snickare-Sven
Codex-Cajsa specificera hurdana stolar det var hon hade köpt av honom tidigare så
han kan bygga en likadan, men eftersom Codex-Cajsa är fullt upptagen med
födelsedagsförberedelserna märker hon inte hans meddelande, utan skriver endast
under avtalet och betalar in pengarna på Snickare-Svens konto. Då Codex-Cajsa
inte svarar på Snickare-Svens meddelande bestämmer han sig för att bygga ihop en
grön stol, eftersom han har ett svagt minne av att hon tidigare köpt stolar i den
färgen av honom.

Några dagar senare dyker faster Fia överraskande upp med stolarna hon lånat av
Codex-Cajsa. Codex-Cajsa blir så glad och lättad över detta att hon alldeles
glömmer bort att hon beställt en till stol av sin kusin. När 6 maj närmar sig bygger
Snickare-Sven ihop stolen som planerat och väntar till kl.14 på att Codex-Cajsa ska
dyka upp. När hon inte gör det antar han att hon är fast i trafiken och lämnar stolen
utanför snickarverkstaden. Väderleksrapporten har nämligen lovat ösregn och han
vill hinna ut till stugan innan kvällens oväder börjar. Före han åker iväg skickar han
ändå ett meddelande till Codex-Cajsa, så att hon säkert hittar stolen utanför
verkstaden. Det kraftiga ovädret bryter ut under kvällen och håller på hela natten.
När Codex-Cajsa nästa morgon ser Snickare-Svens meddelande och inser att hon
glömt bort stolen hon beställt av honom, rusar hon iväg till snickarverkstaden. När
hon kommer fram har en stor kvist fallit på stolen vilket har skapat en spricka längs
med stolens sittdel. Stolens gröna färg har börjat flagna vilket tyder på att stolen
inte alls håller vatten. Hon inser också att denna stol inte alls är samma stol som de
hon tidigare köpt av sin kusin, eftersom hennes andra stolar är vita. Codex-Cajsa tar
direkt fram sin telefon och ringer till sin kusin för att klaga på alla felaktigheter stolen
har. Han svarar att det är hennes eget fel att hon inte gav mer specifika uppgifter



om hurdan stol hon ville ha samt att hon inte hämtade stolen igår före ovädret bröt
ut. Han menar dessutom att han tidigare under veckan begärt av en expert i
målfärgsbutiken om deras bästa vattentäta målarfärg och att han målat stolen med
färgen experten rekommenderat. Därför anser han att det inte kan vara hans fel om
färgen inte fungerar och stolen inte håller vatten.

Codex-Cajsa håller inte med Snickare-Sven och undrar nu om det är möjligt att
framställa något påföljdskrav för att han byggt ihop fel sorts stol, för att stolen inte
hållit vatten eller för att stolen lämnats ute under stormen och blivit skadad av den
fallna kvisten. Om det är möjligt undrar hon vilken eller vilka påföljder som kan
krävas.

Ge din rättsliga bedömning av fallet.

Maximal längd på svaret är 420 ord. Uppgiftstypen är rättsfall.


