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EKSAMEN I JURIDISKE VALGEMNER  

VÅR 2016 

Dato: Fredag 6. mai 2016 

Tid: Kl. 10:00 – 14:00 

 

JUS5403 Sjørett: Kontrakter 

I 

I forbindelse med etablering av et bryggeri i Nydalen i Oslo ble 132 konteinere med utstyr til bryggeriet 

sendt med MS Lastebåt til Oslo. MS Lastebåt var reisebefraktet for denne og en annen forsendelse til Oslo 

av produsenten av bryggerutstyr i Tyskland, Bryggeriutstyr GmbH. Reisebortfrakteren var Tidsbefrakter AS, 

som hadde tatt båten inn på et langsiktig tidscerteparti fra rederen, Skipsrederi AS. Konnossementene ble 

utstedt av tidsbefrakterens agent med uttrykkelig angivelse av at de var utstedt på vegne av Tidsbefrakter 

AS. Alle dokumenter hadde en bestemmelse om at norsk rett skulle anvendes. 

Da båten ankom, kunne mottakeren Mottaker AS ikke fremlegge konnossementet. Båten hadde knappe 

marginer før neste oppdrag, og det ble besluttet å losse konteinerne uten konnossement. Mottaker AS 

stilte bankgaranti til Skipsrederi AS og Tidsbefrakter AS for «alle tap som måtte opptå i forbindelse med 

utleveringen uten konnossement». 

Da konnossementet omsider ankom, ga Mottaker AS det til rederiets agent i Oslo. En praktikant som skulle 

arkivere det, begynte å lese, og fant en klausul i den trykte teksten som han gjorde rederiet oppmerksom 

på: 

 «All terms and conditions of the charterparty are hereby incorporated, including freight and 

demurrage». 

Konnossementet inneholdt ingenting annet om betaling av frakt. 

Rederiet krevde etter dette Mottaker AS for kr 100,000 i utestående tidsfrakt etter tidscertepartiet.  

Tidsbefrakter gjorde ingen krav gjeldende, men erkjente at de skyldte rederen kr. 100,000 etter 

tidscertepartiet, selv om reisefrakten var betalt til dem. Bryggeriutstyr GmbH bekreftet at alle krav etter 

kjøpsavtalen var gjort opp. 

Mottakeren bestred kravet. De påpekte at lasten var utlevert uten forbehold, og at de da ikke var pliktige til 

å betale frakt, jfr. sjøl. §§ 269 og 299 andre ledd. Klausulen som viste til certepartiet kunne ikke gjelde krav 

etter tidscertepartiet, iallfall ikke når de var så overraskende som her, jfr. sjøl. § 292 siste ledd og § 325. 
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II 

Kan ansvarsunntakene i sjøloven § 276 første ledd påberopes for hendelser før lasting og etter lossing, 

forutsatt at hendelsene skjer innenfor ansvarsperioden etter sjøl. § 274? 

 

Begge spørsmål skal besvares 

 

 

*** 
 
 

Sensuren faller fredag 27.mai klokken 15.00. Kontroller på StudWeb eller ta kontakt med Infosenteret på 22 85 95 00. 

Kandidatene har rett til en redegjørelse for sensurvedtaket ved henvendelse til sensorene innen en uke etter sensur. 

Kontaktinformasjon for sensorer finnes på Fakultetets nettsider. Du kan også ta kontakt med infosenteret. 

Klagefristen er tre uker etter sensur. 

 

 

Oslo, 06.05.2016 


