
JUR5400/1400 – Sjørett 
Høst 2009 
  

Spørsmål 1. 

Det russiske skipet KATHARINA var i november 2008 på en reise fra St. Petersburg til 

Stavanger. Utenfor kysten av Norge fikk skipet maskinproblemer. På grunn av disse 

maskinproblemene og sterk vind ble KATHARINAs hastighet sterkt redusert og meget ustabil. 

Kapteinen mente maskinen var så upålitelig at det skapte risiko for skip og mannskap. 

Kapteinen kontaktet derfor slepebåten TEDDY, som lå i nærheten. TEDDY kom til assistanse 

og slepte KATHARINA til Bergen. Da de nådde mer rolig farvann, ble kapteinen på 

KATHARINA og TEDDY enige om at sleping ikke lenger var nødvendig. Det viste seg senere at 

KATHARINA selv i sterk vind ville ha vært I stand til å seile hele veien til Bergen ved egen 

maskin i lav fart, og at det derfor ikke hadde vært nødvendig å slepe skipet.    

  

I forbindelse med at TEDDY skulle frigjøre KATHARINA fra slepet, manøvrerte TEDDY ved en 

feil bakover, og de to skipene kolliderte.  KATHARINA ble sterkt skadet og begynte å ta inn 

sjøvann. Dermed var ytterligere assistanse nødvendig.  En annen norsk slepebåt - BETTY - ble 

kontaktet av TEDDY. Besetningsmedlemmer på BETTY and KATHARINA greide å foreta en 

midlertidig reparasjon som begrenset vanninntaket. KATHARINA var imidlertid fremdeles I 

en så skadet tilstand at hun trengte å bli slept resten av veien til Bergen. BETTY ga tilbud om 

å slepe, men tilbudet ble avslått av KATHARINA. Istedet kontaktet kapteinen et annet russisk 

fartøy - ALEXANDRA - som var I nærheten, og lot ALEXANDRA slepe KATHARINA resten av 

veien til Bergen. BETTY motsatte seg dette og hevdet at hun hadde rett til å fortsette 

bergningen. Også ALEXANDRA krevde å ha rett til å berge. 

Diskuter følgende spørsmål: 

a) Har TEDDY rett til bergelønn, dvs 

  (i)foreligger tilstrekkelig fare? 

 Dersom det foreligger tilstrekkelg fare;  

  (ii)er KATHARINA brakt i sikkerhet?  

  (iii) Skal det gjøres fradrag for kollisjonsskadene? 

  

b)  Har BETTY og/eller ALEXANDRA rett til bergelønn?  

c)  Har KATHARINAs besetningsmedlemmer som foretok den midlertidige reparasjonen rett 

til bergelønn?    

  

Alle spørsmål skal besvares. 

  

 
  



Spørsmål 2.  

Gi en fremstilling av reglene om varigheten av tidsperioden i tidscertepartier.   

Svaret skal i hvert fall inneholder følgende problemstillinger:   

a) Levering 

b) Tilbakelevering        

c) Overlap og underlap 

d) Befrakter-opsjoner  

 

Alle spørsmål skal besvares 

 


