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1.  Gi en fremstilling av reglene om rederens ansvar for andre etter sjøloven § 151. 

2.  Et fartøy var reisebefraktet for lasting i Le Havre, Frankrike og lossing i Gøteborg. Avtalen 

var inngått på reisecertepartiet Gencon 1994. Følgende standardklausuler var strøket over: 

nr 5 (b) og 18. Endel standardbestemmelser var endret: nr 6 (c), se nedenfor. 

I certepartiet var det  presisert at lasting skulle finne sted  ved kai nr 2B. 

Klausul 6 (c) var endret slik at den setningen som begynte på rad 109 var strøket over og 

følgende tekst satt inn i stedet: 

”The vessel shall be entitled to give notice of readiness within ordinary office hours whether 

in berth or not (WIBON), whether in free pratique or not, whether customs cleared or not”. 

Laytime or time on demurrage shall then count … (fortsettelse som trykket tekst)”. 

Klausul 19 var endret slik at man henviste til norsk bakgrunnsrett.    

Partene hadde valgt klausul nr 6 (a), altså separat liggetid for lasting og lossing. 

Liggetiden var avtalt til  ”two running days” i lastehavnen. 

Certepartiets box nr 5 var ikke fylt ut med fartøyets navn. Istedet hadde man inntatt 

følgende formulering: ”Vessel to be nominated”. Av tilleggsklausul 12 (som ikke er i 

standardversjonen) framgikk at fartøyet  skulle være ”box-shaped” (”loddrette vegger” i 

lasterommene). 

Ved fartøyets ankomst til Le Havre var været dårlig,  og fartøyet måtte ankre på reden ved 

losstasjonen. Havnen hadde ingen problemer med trafikopphopninger. 

Fartøyets  ankomsttid til losstasjonen var etter anføring i skipsdagboken søndag 18.3.2007 kl 

17.05. Været ble bedre   21.3.2007,  og fartøyet var etter en halv times forhaling fortøyd 

ved  kaiplass 2B  onsdag 21.3.2007 kl 17.10. Lastingen ble avsluttet fredag 23.3.2007 kl 12.00. 

Reisebortfraktaren reiste krav om overliggetidsgodtgjørelse  (demurrage). Han viste til at 

fartøyets sjøreise var avsluttet ved ankomst til losstasjonen, og at fartøyets befal på dette 

tidspunktet  hadde sendt notis  (notice of readiness). Liggetiden var klart overskredet. 

Reisebefraktaren bestred dette kravet og anførte at fartøyet under ingen omstendigheter 

kunde regne med at sjøreisen var avsluttet ved losstasjonen. Detta var helt klart bl a etter 

engelsk oppfattning, og måtte gjelde selv om avtalen var inngått med norsk bakgrunnsrett. 

Reisebefrakteren anførte videre at fartøyet ikke oppfylte beskrivelsen i certepartiet. 

Reisebortfrakter hadde levert et fartøy som var en shelterdekker (skip som ikke tilfredsstilte 

krav om ”loddrette vegger” i lasterommet). Dette hadde ført til at lastingen var blitt 

gjennomført i langsommere tempo enn om fartøyet hadde vært ”box shaped”, noe som 

stevedoren kunne dokumentere. Stuingen ble også vanskeliggjort på annen måte pga dette 

forholdet .   



Etter avsluttet lasting, fortsatte sjøreisen og fartøyet med last ankom  Gøteborg.  Da 

lossingen skulle starte, konstaterte man at lasten var forskjøvet under sjøreisen med skade 

på lasten til følge. Fartøyet hadde vært utsatt for meget hardt vær og hard sjø. Etter 

skipsdagboken hadde fartøyet slagside på det meste vært ca 40 grader. Fartøyet hadde etter 

uværet  kontinuerlig hatt slagside på ca 8 grader.   

Ved nærmere undersøkelser viste det seg at stuerne ikke hadde hatt mulighet til å stue 

lasten i paller direkte mot siden i lasterommet. Lasten var ikke støttet mot lasteromsiden 

med spesielle anordninger.   

Befrakteren, som eide lasten, reiste krav mot reisebortfrakteren. Reisebortfrakteren bestred 

sitt ansvar og hevdet at han var  ansvarsfri etter Gencon 1994 klausul  nr 2.  

Ta stilling til spørsmålene om  

1) reisebortfrakter har krav på overliggetidsgodtgjørelse, 

2) reisebefrakter har krav på erstatning for godsskaden. 

Alle spørsmål skal besvares. 

 


