
1 
 

Sensorveiledning JUS 5403 vår 2019 

Spml 1 

Saken bygger på den engelske Commercial Court dommen Island Fernandina (Ll. Rep. 2000, Vol. 2, s 

15). Her devierte, på samme vis, skipet til Cartagena på en reise med bananer fra Ecuador til Europa, 

etter at mannskapsmedlem var stygt skadd etter fall ombord, og han døde kort tid etter, slik at skipet 

i den saken devierte for å ilandsette liket. Saken dreide seg om årsaksforhold mellom opprinnelig 

usjødyktighet og feilnavigering. Det var ikke oppdaterte kart ombord, og heller ikke oppdaterte 

meldinger til sjøfarende. Sentralt var at en fyrlykt ved sandbankem Salmanella var ute av drift, noe 

man kunne ha skaffet rede på ved oppdatert kartmateriale, men som ikke lot seg lese av det man 

hadde ombord. Manglende kartmateriale ble ansett å utgjøre opprinnelig usødyktighet. Det drøftes i 

dommen ikke nærmere om dette nødvendigvis var opprinnelig sjødyktighet, i det kapteinen jo ikke 

hadde planer om å deviere til Cartagena ved skipets avgang. Betraktningen er trolig at det følger av 

godt sjømannskap å ha kart ombord for alle farvann langs reiseruten, i tilfelle behov for å deviere, 

som her. 

Disse forhold ble imidlertid ikke funnet å stå i årsakssammenheng med feilnavigeringen: 

annenstyrmannen plottet kursen kun ved hjelp av radar, og tok feil av destinasjonspunktet (han 

plottet mot et annet geografisk punkt som han ut fra radarbildet feilaktig trodde var Cartagena) og 

skipet seilte derfor gal kurs. Siden man seilte gal kurs hadde man ikke oppmerksomhet rettet mot 

fyrlys / ikke fyrlys i nærheten av sandbanken, fordi man trodde man ikke befant seg der. Denne 

feilnavigeringen ble altså ansett avgjørende, som nautisk feil og ansvarsunntak, og den opprinnelige 

usjødyktighet kom ikke i spill. Det ble forøvrig slått fast at styrmann og kaptein ikke var inkompetente 

i en forstand som medførte opprinnelig usjødyktighet. (En detalj er forøvrig at kapeinen var lite til 

stede på broen, fordi han satt for det meste på toalettet etter å ha spist dårlige østers til lunsj.) 

Det er selvsagt ikke tanken at kandidater skal eller bør kjenne dommen, men den illustrerer et 

rettslig og faktisk poeng som utgjør kjernen også i oppgaven. 

Til dette kan sies: Tross at saken er bre 20 år gammel, er den nok «feil» i forhold til vår tids 

virkelighet. Med bruk av elektroniske kart, med gps-skipsposisjon lagt inn, ville neppe konstellasjoner 

som her kunne oppstå. Det er likevel ikke en oppgave i nautikk, og kandidatene må godta premissene 

som presentert (og de færreste er nok sjøkyndige nok til å skulle protestere på slikt i faktum).  

Videre er oppgaven faktisk sett «feil» ved at i den engelske saken var årsaken til forringelse av lasten  

en kombinasjon av den ekstra reisetiden og at kjøleagregater ombord sviktet, slik at 

lasteromstemsperaturer ble for høye. Dette visste man tidlig på reisen, og deler av lasten ble forsøkt 

solgt allerede i Cartagena, men det var eksporthavn for bananer, og der fantes intet reelt marked. 

Det faktiske er altså mer komplisert enn som fremstilt i oppgaven. 

Generelt bør også nevnes at årsaksbetraktninger mellom opprinnelig usjødyktighet og nautisk feil er 

et kjent tema fra norsk/nordisk rettspraksis, og dermed også i pensumboken. Bl.a. er det berørt av 

HR i Sunna-saken. Det som der sies der er imi i tråd med betraktningene fra engelsk domstol: også HR 

spør om den opprinnelige usjødyktighet (manglende system for brovakt natterstid) kunne vært 

avhjulpet etter avgang, noe retten fant det kun var «teoretisk» mulighet for; i den saken var det altså 

årsakssammenheng mellom den opprinnelige usjødyktighet og den senere nautiske feil (styrmann 
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sovnet på vakt). Man anlegger altså et årsaksperspektiv, og svaret avhenger selvsagt av faktum i den 

enkelte sak. 

Det bør altså forventes at kandidatene ser denne problematikken. Oppgaven legger gjennom 

faktabeskrivelsen opp til at det ikke var årsakssammenheng, altså at den nautiske feil står på egne 

ben som årsak og dermed som ansvarsfritak. Oppgaven nevner videre at kapteinen ikke hadde 

historikk av lignende feil, slik at det nok ikke er grunnlag for å hevde opprinnleig usjødyktighet 

gjennom hans forhold.  

Videre bør kandidater treffe med hensyn til lovhjemler. Det er i oppgaven lagt inn et 

«forvirringsmoment» gjennom utstedelsen av konnossementer og overdragelsen av disse, altså at 

konnossementsinnehaver også er reisebefrakter. Hadde saken lagt opp til dokumentansvar;  at 

borfrakter feilbeskrev lasten og at befrakter ved fob-salg (som her) ble villedet av 

konnossementsbeskrivelsen, ville interessante spørsmål kunne oppstå hvorvidt befrakter, som 

samtidig er konnossementserverver via avlaster, kan påberope seg dokumentansvaret.  

I oppgaven er det imidlertid ikke tale om slikt; intet tyder på at lasten ikke ble riktig beskrevet (altså 

at bananene var modne allerede ved lasting, og ikke var «fresh green»), slik at det er certepartiet 

som utgjør kravsgrunnlag overfor bortfrakter. Uansett er det opplyst at konnossementene viste til 

certepartivilkårene, og alt var avtalt regulert etter sjøloven, slik at realitetene i ansvarsgrunnlaget 

ville bli det samme. Men likefullt: Hvis certepartiet er inngangen, gjelder § 347 (som henviser til § 

274 flg), men hvis krav hadde vært gjort gjeldende under konnossementene, ville § 274 flg gjeldt 

«direkte», gjennom trampkonnossementreguleringen i §§ 251 og 325. 

Uansett inngang blir resultatet i saken det samme; reglene rundt natisk feil-unntak mv. er brakt til 

anvendelse på avtalegrunnlag. Men det er et poeng å teste kandidatens forståelse ved at den rette 

inngang her er gjennom sjøl. kap. 14 og § 347. 

Når det gjelder selve kravet er et poeng å få fram normaltapsregelen i § 279, som henvist til i § 347, 

altså at det er markedsverdien på destinasjonsstedet som er styrende, og at tapsposter avledet av 

særskilte kontraktskonstellasjoner (langtidskontrakt med særskilte utslag) som utgangspunkt settes 

til side gjennom normaltapsregelen. Det er altså her NOK 7 mill som er det rette svaret.  

Allikevel bør tilføyes: I det praktiske rettsliv er det meg bekjent ingen automatikk i å se 

normaltapsregelen anvendt i certepartiforhold. Her kan tap oppstå på ulike stadier av reisen, feks 

ved forsinket ankomst til lastehavn, med forsinkelseskansellering og tilhørende lasterelatert tap, og 

hvor normaltapstankegangen ikke nødvendigvis passer. Imidlerid er vi i vårt tilfelle innenfor ordinært 

lasteskadekrav gjennom § 347, og slike avvikende betraktninger blir i saken ganske perifere. 

Videre: Det er lagt inn et «lureelement» ved at SDR-verdi er oppgitt. Dette gir foranledning til at 

kandidater bør berøre dette spørsmål, men det er klart: For certepartiets del sies intet i oppgaven 

om hvordan lasten er beskrevet (vekt og enhetsbetegnelse - det må snarere antas at den var 

beskrevet «one full cargo of bananas» e.l.). Det man har å holde seg til er i såfall konnossementene 

og de 70.000 kartongene. Skulle man se dette som enhetskategorien (også ved krav under 

certepartiet), vil det uansett ikke gi begrensningsrett: 667 SDR X 70.000 enheter gir begrensning på 

NOK 46,6 mill. 
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(Det innskytes at i Isla Fernandina var det slik at lasten ble fordelt på ulike konnossementer, som ble 

overdtratt til ulike kjøpere, ved cif-salg, slik at her var krav gjort gjeldende under konnossementene, 

og med enhetsbetegnelsen i prinsippet anvendelig, men heller ikke der fikk begrensningsreglene 

aktualitet, slik de normalt ikke gjør ved trampfart.) 

Spml 2: 

Dette er lagt inn for å teste forståelsen av visse grunntrekk ved reisebefraktning. Når det bortses fra 

temaet rundt fio (nedenfor), er nok svaret ganske opplagt: Ved reisebefraktning er det bortfrakter 

som har eneoppfyllelsen under reisen, og de reisevariable kostnader må dekkes av ham. I tillegg er 

det jo slik i saken at omlastingen var direkte foranlediget av forsømmelse hos bortfrakters folk (selv 

om ansvar måtte være unntatt gjennom nautisk feil), og det er ingen grunnleggende hensyn -

risikoprinsipper e.l. - som taler for at befrakter her skulle betale utgiftene. Det er feks ikke slik at 

egenskaper ved lasten foranlediget omlastingen, noe som nok kunne tenkes å være befrakters 

«risiko». 

Det som kan volde tvil er den avtalte fio, men det er klart at tanken her er begrenset til ordinær 

lasting/lossing, ikke det ekstraordinære som her, jf forrige avsnitt. Det er forøvrig av interesse at fio 

bringer ordningen i tråd med hva som er normalen ved tidsbefraktning (at befrakter besørger 

lasting/lossing), og her er det en sak under engelsk rett (Aquacharm, Ll. Rep. 1982, Vol. 1, s. 7) under 

lignende omstendigheter hvor forhold på bortfrakterrs side foranlediget omlastingsutgifter under 

reisen; kapteinen hadde ved lasting feilberegnet dyptgående som trengtes gjennom Panama-

kanalen, ved å ha «glemt» at det der var brakkvann, som gir mindre oppdrift enn i saltvann. 

Bortfrakter påberopte i den saken certepartiets laste-/losseklausul som grunnlag for befrakters 

betalingplikt, men tapte, utfra betraktningen at disse klausulene - selv om ordlyden forsåvidt passet  

- ikke var myntet på omstendigheter som her.  

Det må tilføyes at fio-spørsmålet kan fortone seg som vanskelig. Det bør nok utvises romslighet ved 

besvarelsene her.  

Spml 3: 

Svaret her er nok ganske opplagt. Faktum legger ikke opp til at lasten var skadd i et slikt omfang at 

den ikke var «i behold», jf § 344 og de nærmere kriterier for dette som forklart i Falkanger/Bull, 8. 

utg. s 399 flg., og med omtale av rettspraksis.  

Det er altså et testspørsmål for å få fram kandididaters forståelse av sammenhengen mellom 

lasteskadekrav og fraktbetaling. Det må altså en grunnleggende forfeiling til ved selve 

transporttjenestens formål, for at fraktbetalingsplikt skal bortfalle, noe det ikke er tale om i vår sak, 

hvor befrakter får sitt tap regulert/kompensert av lasteskadereglene.  

Skulle man overhodet tenke i retning av avkortning, f.eks. ved at det forelå nautisk feil fritak for 

lasteskadekravet, slik at ingen kompensasjon oppnås her, vil det trolig være nærliggende å tenke i 

retning av avkortning basert på markedsdifferense, i mangel av andre holdepunkter. Men 

fraktavkortning har altså ikke hjemmel i loven, utover § 341 og reglene om avstandsfrakt, men disse 

får opplagt ikke anvendelse i vår sak. 

Spml 4: 
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Dette er også av typen kontrollspørsmål, og det som forventes er at kandidatene får fram det 

sentrale ved at bare boat er ren tingsleie, mens tidsbefraktning er tjenesteleie - altså at ved bare 

boat er bemanning og alle nautiske funksjoner befrakters/leietakers, mens disse funksjonene ved 

tjenesteutleie, som tidbefraktning, ligger hos bortfrakter. Det kan også være andre forhold, som 

hvem som har vedlikeholdsplikt mv. for skipet, som kan diskuteres - og slikt må være greit om det tas 

opp - men det ligger altså i forlengelsen av det sentrale; hvem som har rederfunksjonene og dermed 

den nautiske instruksjonsrett over, og derigjennom besittelsen av, skipet under kontraktstiden. 

 *** 

Generlt må sies at oppgaven samlet er relativt vanskelig. Den dekker en rekke sentrale områder av 

befraktningsretten, deler av spørsmålene er nok noe uventet for kandidatene, og de har relativt kort 

tid under eksamen (4 timer). Dette bør nok tas i betraktning, slik at man viser noe romslighet selv om 

ikke alle spørsmålene er utførlig besvart.  

 

Trond Solvang, april 2019 


