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EKSAMEN I JURIDISKE VALGEMNER  

VÅR 2015 

Dato: Tirsdag 5. mai 2015 

Tid: Kl. 10:00 – 14:00 

 
 
JUS5403 Sjørett: Kontrakter 
 
Alle spørsmål skal besvares 
 
Del I 
 
Det norske rederiet Nortransport bortfraktet skipet Sea Breeze til den danske 
ståleksportøren Steel-Export for en reise med stålkonstruksjoner fra Fredrikshavn, Danmark, 
til Bergen. Reisen ble sluttet på Gencon 94, herunder var det avtalt FIOS (free in and out, 
stowed), jf også Gencon klausul 5 linje 52-54. 
 
Stålkonstruksjonene ble lastet ombord i Fredrikshavn med befrakters kraner, og stuing og 
surring (sikring av lasten) ble gjort av befrakters folk. Kapteinen inspiserte lasteoperasjonen 
og stusset over at surringen syntes noe mangelfull, men tenkte at det var befrakters oppgave 
å beslutte slikt. Det var på det rene at lasten uansett ikke hadde slik tyngde at den kunne 
true skipets sikkerhet om den skulle forflytte seg. 
 
Ved avsluttet lasting krevde Steel-Export konnossement utstedt. Her var var det norske 
firmaet Steel-Import oppført som mottaker. Konnossementet viste til certepartiets vilkår. 
Konnossementet ble overdratt fra Steel-Export til Steel-Import kort tid etter skipets avgang. 
 
Under overfarten til Bergen fikk skipet mye stor sjø fra siden med mye slingring. Etter at 
Steel-Import hadde losset lasten i Bergen ble lasten nærmere inspisert. Skader ble da 
oppdaget: Stålelementene hadde rutsjet i hverandre under transporten, og deler var bøyd 
og knekt. Det viste seg at surringen var underdimensjonert. Skadene ble anslått til kr. 
200.000. Tapsbeløpet var ikke bestridt. 
 
Steel-Import krevde erstatning av Nortransport. Nortransport bestred ansvar med 
henvisning til at forsømmelse var skjedd av befrakters folk i henhold til avtalt FIOS. Steel-
Import var uenig i at avtalt FIOS var egnet til å gi ansvarsfritak. 
 
Spørsmål 1: Drøft og avgjør om Steel-Import har krav på erstatning (helt eller delvis) fra 
Nortransport. 
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Del II 
For det tilfelle at Nortransport ble holdt ansvarlig, krevde selskapet regress mot Steel-Export, 
bla med henvisning til Gencon klausul 10. Steel-Export bestred regressansvar. 
 
Spørsmål 2: Forutsatt at Nortransport er ansvarlig (helt eller delvis) overfor Steel-Import, 
drøft og avgjør om Nortransport har krav på regress mot Steel-Export? 
 
Del III 
Følgende besvares kort: 
 
Spørsmål 3: Hva forstår vi med ansvarsfritak for nautisk feil? 

 
*** 

Sensuren faller tirsdag 26. 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. 

The result of the exams will be announced on Thuesday 26 .May, at 15.00 hours. You can check the results in the StudWeb, or by contacting 

the Information Centre, phone 22 85 95 00.  After the exam results are announced, candidates have the right to be informed of the grounds 

for the result as long as a request is made within one week of the announcement. The names and contact information of the examiners can 

be found on the Faculty’s website, or by contacting the Information Centre. The deadline for appeal is three weeks after the announcement 

of the results. 
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