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Fallet handlar om ersättning för skada på basis av trafikförsäkring och produktansvar.
Därmed tillämpas trafikförsäkringslagen och produktskadelagstiftningen. (1p)

Enligt 60 § i trafikförsäkringslagen (TrafikL)har skadelidande rätt att kräva ersättning
direkt av trafikförsäkringsbolaget. I fallet har den skadelidande Filemon tecknat en
obligatorisk trafikförsäkring med försäkringsbolaget FyrkFinns. Således har han rätt att
kräva ersättning av FyrkFinns och FyrkFinns bör betala ersättning. (1p)  FyrkFinns å
andra sidan har enligt TrafikL 73 § en s.k regressrätt enligt vilken ett försäkringsbolag
som har betalat ut ersättning till en skadelidande får överta skadelidandes rätt till
ersättning av ”tredje man” Tredje man i detta fall är fordonstillverkaren, men denna
regressrätt aktualiseras bara om den skadelidande Filemon har rätt till ersättning av
fordonstillverkaren. (1p)

I produktansvarsdirektivets artikel 7 led e finns det ett undantag för utvecklingsskador
enligt vilket tillverkaren går fri från ansvar om det vetenskapliga vetandet och
kunnandet var sådant att vetandet vid den tidpunkt då han satte produkten i omlopp
inte var sådant att det var möjligt att upptäcka defekten. (1p) Detta undantag har dock
inte införts i Finlands produktansvarslag. I fallet hävdar fordonstillverkaren MeraSwag
att de är fria från ansvar på den grunden, men eftersom undantaget inte gäller i Finland
och fordonet är köpt i Finland går de inte fria från ansvar. (1p)

Förutsättningarna för att få ersättning för produktansvar är att det ska vara frågan om
enskild användning av produkten samt att skadan ska vara en personskada eller annan
sakskada, dock inte skada på själva produkten. Dessutom krävs det att produkten har
haft en säkerhetsbrist. I fallet pekar allt på att Filemon har köpt bilen för enskild
användning. (1p) Därmed uppfylls första kriteriet. Dessutom har Filemon fått en
hjärnskada till följd av olyckan, vilket är en personskada. (1p)  Det andra kriteriet
uppfylls. I fallet skedde olyckan till följd av att Filemon kopplade på autopilotläget och
autopiloten inte gick att stänga av. Det är frågan om en säkerhetsbrist eftersom man
ska kunna stänga av ett autopilotläge. (1p) Således uppfylls alla kriterier och Filemon
har rätt till ersättning av fordonstillverkaren på basis av produktansvar.

Sammanfattningsvis kan Filemon kräva ersättning av FyrkFinns på basis av
trafikförsäkringen och av MeraSwag på basis av produktansvar. (1p) FyrkFinns kan i sin
tur rikta ett regresskrav mot fordonstillverkaren MeraSwag i och med att Filemon har
rätt till ersättning av MeraSwag. (1p)




