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Sensorveiledning JUS 5401/03 vår-17 

Generelt: Oppgaven gjelder i hovedsak utleveringsansvaret. Kjernen i dette (jf spml 1) er dekket kun 

på halvannen side i pensumboken, jf Falkanger/Bull  (7. utg) s 315-16 og er ikke som sådan vektlagt i 

undervisningen, men inngår i ulike sammenhenger hvor det snakkes om k/n’ets 

negotiabilitetsvirkninger, og i min innledningsforelesning framholdes dette, altså at 

besittelse/framvisning av dokumetet gir tilgang til lasten (men uten å utbrodere konsekvensene  av 

feilutlevering), og det nevnes flere steder i pensum, bla s 249 rundt  k/n’ets kjøpsrettlige funksjon. 

Men det betyr at studenter som bare følger forelesninger og ikke leser pensum,  står i fare for å score 

svakt. Videre: en tanke ved å lage oppgaver hvert semester er at studentene ikke bør kunne forutse 

eksamen ved å lære seg tidligere oppgaver. Det er meg bekjent ikke tidligere gitt oppgave rundt 

utleveringsansvaret. Videre: spml 1 er sentralt og har et klart svar i pensum. Spml 2 og 4 er mer av 

typen resonneringssvar hvor det nok kan være rom for ulike vinklinger. Spml 3 bør også være relativt 

klart, jf  nedenfor.  

Spml 1 

Svaret er at Bulk Carriers er ansvarlig, jf forutsetningsvis sjøl § 304 1. ledd, jf også § 302 1. ledd, jf § 

292, jf forsåvidt også § 501 nr 8. I oppgaven er også studentene hjulpet noe på vei ved at det nevnes 

ihendehaver-k/n som forsåvidt den reneste form for dokumentet som legitimasjonspapir. Videre bør 

studentene kunne resonnere seg fram: hva var reders poeng med å betinge seg skadesløsholdelse, og 

mottakers poeng ved å tilby det om det ikke var for slikt ansvar? Oppgavens anførsel om reders gode 

tro og konsultasjon overfor befrakter er i så måte en villedningsmanøver. Men opplysningen kan ha en 

viss betydning for spml 2. 

Spml 2 

Dette er ikke lovregulert og heller ikke omtalt i pensum for reisebefraktnings del, dog for 

tidsbefraktning, jf den sentrale § 382 2.ledd hvor det gis to viktige føringer føringer; både at det 

normalt er (tids)befrakter som begjærer slikt og reders legitime behov for sikkerhetsstillelse. 

Studentene forventes ikke å kjenne § 392 2. ledd men bør kunne resonnere seg fram til at slik 

utlevering ikke skjer i reders interesse, og at befrakter er reders kontraktspart, slik at regress utfra 

generelle betraktninger bør kunne tenkes, jf også prinsippet i sjøl § 338 2. ledd og betraktningene i 

Falkanger/Bull s 382 flg. Det vil la seg resonnere også at det, foruten mottakers, også var i befrakters 

interesse, for skulle reder ha insistert på framskaffelse av k/n’er ville lossing ha blitt forsinket for 

befrakters regning gjennom liggetid/demurrage.  

På den annen side legger ikke oppgaven opp til befrakters involvering; det framstilles som et forhold 

mellom mottaker og reder. Reder krever feks ikke garantistillelse (også) av befrakter. For oppgavens 

del bør begge svar kunne være forsvarlig; både at generelle prinsipper bør gi regress (handlingen 

foretatt i befrakters interesse) og at det ikke gis regress, idet reder nøyde seg med garantien fra 

mottaker. 

Spml 3 

I Falk/Bull s 373 er nevnt at «freight collect» indikerer at mottaker er forberedt på at frakt kan 

avkreves ham ved utlevering, i motsetning til «freight prepaid», jf sjøl  §§ 299 2. ledd og 345, jf 269. 

En slik sikkerhetsrett/kravsadgang mot mottaker betyr imidlertid ikke at befrakter er fri for sin 

betalingsplikt, jf 345 2. ledd, jf § 273 1. ledd. At befrakter forblir ansvarlig følger forøvrig av ordinære 

kontraktsrettslige prinsipper; det må særskilt hjemmel til for å frita en kontraktspart fra partens 
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betalingsplikt gjennom debitorskifte. Det tilføyes: Sjøl § 273 har sin bakgrunn i markering av 

fravikelse fra den tidligere mye benyttede cesser clause hvor gjennom kopling til underliggende 

salgskontrakt mottaker/kjøper skulle betale frakt og mulig demurrage i lossehavn med befriende 

virkning for befrakter, jf Falkanger/Bull s 372 og NOU 1993:36 s 33 hvor det sies at § 273 egentlig er 

overflødig som sammenfallende med ordinære prinsipper, bortsett fra denne anti-cesser markeringen. 

Den mulige tvil (eller forvirring) oppgaven kan gi anledning til er reders henvisningen til at utlevering 

av last i dette tilfelle skjedde uten mot konnossement, noe som for enkelte kan tyde i retning av sjøl § 

269 2. ledd og dens henvisning til utlevering av last «på annen måte enn mot konnossement». Nå er 

det for det første slik at denne bestemmelsen sikter til tilfeller hvor k/n ikke er utstedt (men i stedet 

feks sjøfraktbrev). Er k/n utstedt gir det dårlig mening at mottaker skal stilles bedre mht sin 

betalingsplikt om han oppnår utlevering mot feks garantistillelse enn om k/n hadde vært framvist. Men 

uansett er det altså slik at reder har sitt fraktkrav i behold mot befrakter uavhengig av om reder gjør sin 

rett gjeldende mot mottaker. Det bør likevel utvises skjønn ved bedømmelsen på dette punkt fordi 

rettskildebildet (lovens formulering) kombinert med oppgavens framstilling kan tenkes å bringe også 

gode kandidater på glattisen.  

Spml 4 

Dette spørsmålet gir berettiget rom for tvil. Svaret er nok at en part som krever erstatning for 

feilutlevering ved å vise at han er rettmessig innehaver av k/n’et, ikke dermed blir ansvarlig for 

frakten. En slik etterfølgende bevismessig påvisning av vedkommendes kravsposisjon, er altså ikke 

hva som påtenkes i sjøl § 269 om at den som mottar lasten mot k/n  blir ansvarlig for frakten. Men en 

annen ting er at bankens erstatningskrav kan tenkes å burde reduseres med fraktkravet utfra 

nettotapsbetraktninger. Men også dette er potensielt kompleks: Det kan problematiseres om reder har 

gitt avkall på sitt fraktkrav mot mottaker/Cargo Merchant ved ikke i forbindelse med utlevering å ha 

krevd eller tatt forbehold om kravet overfor denne, og da med virkning også overfor banken. Uansett 

bør det utvises velvillighet overfor kandidater som problematiserer slike temaer. 

 

Trond Solvang, mai 2017  


