
Codex Prepkurs 2022
Smågruppsövningar

Inlämningsuppgift: Privat 3

Året är 2031 och Filemon känner sig som den coolaste killen i hela Helsingfors. Han har
nämligen äntligen samlat ihop tillräckligt med pengar för att förverkliga sin futuristiska
dröm om att bli ägare till ett förarlöst fordon. Han är en av få personer som har ett
förarlöst fordon, eftersom tekniken fortfarande är relativt ny. Fordonet har han köpt av
tillverkaren MeraSwag i Finland. Fordonet är villkorligt automatiserat, den har ett
autopilotläge och ett manuellt läge. Dessutom har han tecknat en obligatorisk
trafikförsäkring med försäkringsbolaget FyrkFinns. Med sina nya bilnycklar i handen och
självkänslan på topp sätter han sig i sin bil och kör iväg mot horisonten. Petra
Marklunds hitlåt Händerna mot himlen spelar på radion och livet ler. Vem hade tänkt att
denna låt fortfarande skulle vara populär år 2031? Han aktiverar autopilotläget och
lutar sig tillbaka. Allt går som på räls, men plötsligt börjar farten öka och Filemon grips
av panik. Han försöker stänga av autopiloten men det går inte! Innan han vet ordet av
krockar bilen med ett träd. Filemon slungas kraftigt framåt av den hårda stöten och slår
huvudet i instrumentbrädan. Han förlorar medvetandet en stund. När han kvicknar till
ringer han ambulansen och på sjukhuset konstateras han ha en hjärnskada och det är
oklart hur skadan kommer att påverka honom. Flera uppföljningsundersökningar måste
utföras för att följa med läget och dessa kommer att kosta pengar.
Efter detta besked ringer Filemon till försäkringsbolaget FyrkFinns. Han förklarar
situationen och kräver ersättning. FyrkFinns svarar att eftersom det är frågan om ett
villkorligt automatiserat fordon så måste han kräva ersättning av fordonstillverkaren,
inte av FyrkFinns. Filemon undrar om det här är sant, han har ju en försäkring.
Dessutom har han hört något om försäkringsbolags regressrätt.
Filemon kontaktar sedan biltillverkaren MeraSwag och kräver ersättning för sin skada.
MeraSwags kontaktperson Elias Von Swagé meddelar att de täcks av en
ansvarsfrihetsgrund gällande utvecklingsskador och att produktansvar därför inte blir
aktuellt.

Filemon är flyförbannad men han har hört att du söker in till juridiska fakulteten och
vänder sig nu till dig med följande frågor:

1. Har FyrkFinns rätt? Och kan försäkringsbolaget FyrkFinns å sin sida rikta krav mot
någon?



2. Är MeraSwag friade från ansvar utgående från den angivna grunden? Kan Filemon få
ersättning på basis av produktansvar?

Ge Filemon ett juridiskt motiverat svar.

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


