SKA 2 - Inlämningsuppgift
Uppgiften är baserad på sidorna 42–84 i boken Ellen Efterstøl-Wilhelmsson: Finsk
skadeståndsrätt i nordiskt perspektiv: En introduktion (2020). Svarsutrymmet är högst 420
ord. Uppgiften är värd 0–10 poäng. Ange både i svarsdokumentet och i filnamnet ditt namn,
gruppnummer och uppgiftsnumret (t.ex. IRT 1, OF 1 osv.).

SKA 2

DL för inlämning

Lektion/genomgång av uppgift

G1

Söndag 10.5.

Tisdag 12.5. kl. 15:00-16:30

G2

Söndag 10.5.

Tisdag 12.5. kl. 16:30-18:00

G3

Söndag 17.5.

Tisdag 19.5. kl. 15:00-16:30

G4

Söndag 17.5.

Tisdag 19.5. kl. 16:35-18:05

G5

Lördag 16.5.

Måndag 18.5. kl. 15:00-16:30

G6

Lördag 16.5.

Måndag 18.5. kl. 16:30-18:0

G7 (intensiv)

Torsdag 13.5.

Söndag 17.5. kl. 10:30-12:00

UPPGIFT:
Under året 2019 arbetade Räz på Claez bensinstation i Sibbo. Att jobba i Sibbo var
ganska jobbigt för stackars Räz som bodde på Busholmen och inte hade någon bil, så
hans väg till och från arbetet tog alltid minst två timmar. Räz klagade till Claez om hur
lång vägen till och från arbetet var. Det enda som Claez konstaterade var att det inte
är så långt, själv kommer han till stan på endast 25 minuter. Skaffa en egen bil, sa
Claez. En solig dag bestämde sig Räz för att köpa en egen bil för att komma snabbare
till Sibbo. Då Räz för första gången åkte till Sibbo med sin bil, var han totalt omedveten
om hur mycket rådjur det rör sig i Sibbo. På vägen till jobbet hamnade Räz i en
bilolycka med en hjort och körde därför in i en annan bil. Den andra bilisten Hannibal

och Räz hamnade till akuten på sjukhuset. Då Hannibal krävde ersättning från Räz,
bestred han sitt ansvar och menade att Hannibal ska ta upp saken med hans chef Claez,
eftersom han hade hört att arbetsgivaren ju ansvarar för arbetstagarens vållande. Jag
var ju på väg på jobb, sa Räz.
Samtidigt som Räz hade varit i bilolyckan hade Håkan, som bodde vid bensinstationen
ringt och meddelat Claez att det läcker bensin in i hans vattenledningsnät och hela
hans mark är förstörd! Claez svarade att allt är som det ska, han har följt alla protokoll
och varit extra försiktig, det är inte hans fel.
Eftersom Claez inte visste vad han skulle göra bestämde han sig för att ringa dig, hans
bästa vän, som är oerhört erfaren inom skadeståndsrätten. Du ska nu ge din juridiska
bedömning på om
a) Claez är ansvarig för skadan som Räz förorsakat på vägen till jobbet och om b) Claez
är ansvarig för läckagen på bensinstationen även om han inte hade gjort någonting fel
eller varit oaktsam.

