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EKSAMEN I JURIDISKE VALGEMNER  

 

JUS5400/JUR1400 – Sjørett 

Vår 2012 

Del 1 

 

Skipet STARSHINE (bruttotonn 2.000) var eiet og drevet av det norske rederiet TODAYSHIPPING AS.  

 

Da skipet sommeren 2011 var på vei til Oslo etter en av dets lengre turer til Asia, besluttet kapteinen, 

kaptein Johnson, seg for å deviere litt fra den planlagte ruten og i stedet seile tett opp til den norske 

ferieøya, Kirkøy, hvor det bodde en eldre, pensjonert kaptein. Planen var å la skipet passere så tett inn til 

land at besetningen kunne vinke til badegjestene på stranden samtidig som skipet fløytet til ære for den 

pensjonerte kapteinen. Ved denne manøveren fulgte ikke kapteinen godt nok med på sjøkartet. Skipet kom 

nærmere land enn planlagt og det grunnstøtte på et undervannsskjær som ikke var avmerket på sjøkartet. 

Skipet ble skadet og tok inn store mengder vann. For å redusere risikoen for mannskapet ombord dersom 

skipet skulle synke, forsøkte kapteinen å manøvrere skipet nærmere inn til land. Under denne manøvren 

mistet kapteinen kontrollen over skipet fordi vanninntrengningen førte til at maskineriet stanset.  

 

Resultatet var at skipet rente inn i en molo som ble kraftig beskadiget og måtte gjenoppbygges og 

repareres for kr. 7 mill. Under påseilingen av moloen kom også en 40-årig mann, Hans, som hadde vært ute 

for å prøve en nyanskaffet gummibåt i nærheten av moloen, til skade og fikk varig nedsatt ervervsevne. 

Hans tap utgjorde kr. 6 mill. Videre innebar påseilingen at is-kiosken som lå på moloen måtte holde stengt 

resten av høysesongen mens reparasjonsarbeidene pågikk. Kiosken led et omsetningstap med kr. 5 mill. 

Det var enighet om beløpene.  

 

Det viste seg i ettertid at STARSHINE ved flere tidligere anledninger hadde seilt tett opp til Kirkøy under 

kaptein Johnsons ledelse. Ingen i toppledelsen i TODAYSHIPPING kjente til dette. Derimot hadde teknisk 

inspektør Jens Jacobsen i TODAYSHIPPING hørt rykter om det ved en anledning men hadde ikke funnet 

grunn til å reagere.  

 

De skadelidte anla sak for dekning av erstatningskravene mot TODAYSHIPPING AS, og også mot kaptein 

Johnson.  

 

TODAYSHIPPING bestred ansvar og hevdet bl.a. at selskapet ikke kunne bli ansvarlig for et umerket 

undervannsskjær. Skjæret måtte anses som hovedårsaken til skadeforvoldelsen.  
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Kaptein Johnson bestred ansvar og gjorde gjeldende samme innsigelser som rederiet. I tillegg mente han at 

det under enhver omstendighet ikke kunne være riktig å holde ham ansvarlig som privatperson når han, 

som her, hadde opprådt i skipets tjeneste.  

 

 

Spørsmål 1:  

 

Drøft og avgjør hvorvidt TODAYSHIPPING AS og/eller kaptein Johnson er ansvarlige overfor de skadelidte. 

(Erstatningsbeløpene skal ikke drøftes.)  

 

I tillegg oppsto det tvist rundt rett til ansvarsbegrensning etter kapittel 9 i sjøloven. Diskusjonen gjaldt dels 

hvem av de to saksøkte som hadde begrensningsrett, og dels hvorvidt de samlede erstatningskrav 

overskred ansvarsgrensen – og i så fall: prioriteten blant de respektive krav. (1 SDR tilsvarer 11 kroner.)  

 

Spørsmål 2:  

 

Drøft og avgjør hvorvidt TODAYSHIPPING AS og/eller kaptein Johnson har rett til ansvarsbegrensning og, 

som ledd i dette, avgjør størrelsen på de krav som kan kreves dekket.  

 

Ytterligere tvist oppsto rundt spørsmålet om ansvarsgjennomskjæring etter sjøloven § 174. Kravshaverne 

hevdet at kaptein Johnsons handlemåte, og også handlemåten til inspektør Jens Jacobsen, måtte betegnes 

som grovt uaktsomt og at dette medførte at TODAYSHIPPING og kaptein Johnson tapte retten til 

begrensning. De saksøkte bestred at grov uaktsomhet var utvist. TODAYSHIPPING mente i tillegg at 

eventuell grov uaktsomhet ikke fikk virkning for rederiets begrensningsrett.  

 

Spørsmål 3:  

 

Drøft og avgjør hvorvidt TODAYSHIPPING AS og/eller kaptein Johnson hadde tapt retten til 

ansvarsbegrensning.  

 

Del II 

 

STARSHINE hadde ombord en last med tremasse som ble delvis skadet på grunn av 

sjøvannsinntrengningen. Skipet seilte på et reisecerteparti og lasten skulle losses i Oslo. Konnossementer 

var utstedt for lasten av TODAY SHIPPING som transportør. Konnossementene var overdratt til tredjeparts 

kjøper, slik at konnossementsinnehaver (lasteeier) ikke var befrakter av skipet. Lasteeier krevde erstatning 

for lasteskaden av TODAYSHIPPING under konnossementene. 

 

 

 

Spørsmål 4:  
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a) Redegjør kort for de aktuelle bestemmelser i sjøloven som regulerer TODAYSHIPPINGs ansvar som 

transportør under konnossementene.  

 

b) Med utgangspunkt i fakta som redegjort for i Del I: Drøft og avgjør hvorvidt TODAYSHIPPING vil være 

ansvarlig for lasteskaden. 

 

Alle spørsmål skal besvares.  

 

 


