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Sensorveiledning JUS 5404 vår 2017 

Spml  1 

Saken er delvis basert på ND 1953.213 Njård II, omtalt i Falkanger/Bull 7. utg s 205. Der ble 

nødrettsansvar pålagt havaristen basert på oppankring  pga motorhavari i trangt farvann,  dog slik at i 

den saken ble nødrett sett som medvirkningsansvar på havaristens side (erstatning ble krevd for 

skade påført denne) idet det kolliderende skip (skadevolder) hadde opptrådt  uaktsomt. I vår sak er 

forholdet vinklet annerledes ved at det kolliderende skip ikke er å bebreide, noe som rendyrker 

spørsmålet om nødrettsansvar for Joy. Kun de færreste kandidater kan trolig forventes å se dette 

poenget med  nødrettsansvar, som altså  er objektivt, men  fanges det opp er trolig svaret at slikt 

ansvarsgrunnlag foreligger, med støtte i rettsprakis. 

Foruten dette er selvsagt skyldansvar aktuelt, jf sjøl § 161, og oppgaven legger opp til culpadrøftelse 

på Peders hånd, og hvor de gode kandidater trolig vil vinkle  dette som et spørsmål om  

påregnelighet: oppgaven legger opp til at det opplagt var uaktsom av Peder av å bringe seg selv i en 

faresituasjon ved ikke å gjøre tiltak for å avverge motorproblemene, men spørsmålet er om det var 

påregnelig å havne i en uheldig situasjon hvor man blir liggende og delvis sperre leden og på et sted 

annen trafikk ikke kunne passere forbi - og i tillegg: var  det påregnelig at et vindkast skulle blåse 

båten i uheldig retning, slik oppgaven nevner. Dette angår grensen mellom hendelig uhell og 

påregnelig skadeforvoldelse, og intet fasistsvar foreligger vel her, det sentrale er at kandidatene ser 

momenter og drøfter spørsmålet. 

Hva gjelder partsforholdet: Foreligger uaktsomhet hos Peder vil Lars hefte som reder etter § 151. At 

reder hefter også ved utlån av fritidsbåt nevnes i Falkanger/Bull s 155 med henvisning til ND 

1973.334 NH. Hvis kandidater ikke har fanget  opp dette men går inn på drøftelse av rederbegrepet 

utfra hvem som for egen regning har satt «skipet i fart» mv, bør dét være greit, men å skulle 

konkludere med at Lars ikke er ansvarlig (fordi han ikke har direkte kontroll over Peders bruk mv) vil 

likevel være  problematisk, idet det da overses det grunnleggende; at båten ved sin drift skaper fare, 

og at det er behov for å peke ut den driftsansvarlige i så måte. På den annen side: hvis noen mener at 

Lars ikke vil være ansvarlig feks med henvisning til bare-boat i kommersell skipsfart, og hvor leietaker 

der vil anses som reder, bør det være akseptabelt å havne på ikke-ansvar for Lars gjennom slike 

resonnementer. 

Ved spørsmålet om Peders ansvar vil det ordinære culpaansvaret gjelde, og selv om dette ikke er 

direkte del av pensum, må man kunne forvente at kandidatene kjenner til det (også LLM-kandidater) 

bla gjennom ulike sjørettslige begrensningsregler hvor den direkte skadevolders stilling omtales. 

Spml 2 

Meningen med  spørsmålet er å teste ut kandidaters grunnkunnskap ved berging,  uten at oppgaven 

legger opp til noen omfattende  drøftelse her. Ett moment er at tausheten rundt avtale om det ene 

eller andre (berging, sleping, evt en ren gest) ikke bør anses avgjørende; man bør se på om de 

objektive momenter for bergelønn foreligger, og oppgaven legger her opp til at havaristen  ble brakt 

ut av fare (bla må det kunne spekuleres i om/at flere fartøyer kunne komme seilende i leden) og i 

trygghet som i oppgaven omtalt. Det framgår også av Falkanger/Bull, og forsåvidt lovens ordlyd (sjøl 

§ 441 b), at det ikke er noe til hinder for at også fritidsbåter kan pålegges bergelønnskrav.  
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Hva gjelder partsforholdet er det klart at det er Lars som skipets eier som hefter, jf sjøl § 447. Dette 

er kanskje ikke direkte adressert i pensumboken men boken omhandler,  naturlig nok, bergerens rett 

til å ta seg dekket i havaristen, gjennom sjøpant og tilbakeholdsrett og krav  på sikkerhetsstillelse,  

Falkanger/Bull s 459, og man bør, om man ikke «finner» § 447,  kunne resonnere seg fram til at det 

er eieren som er ansvarlig; det er han som tilføres fordelen ved at hans ting  berges. 

Det kan kanskje spekuleres i om også bruker/låntaker Peder kan holdes ansvarlig, men det må nok 

besvares benektende. Skulle man likevel spekulere i den retning måtte det være på basis av 

avtalepart i mulig bergingsavtale, men oppgaven legger ikke opp til noe slikt. Og det å skulle se 

bergelønne i forlengelse av deliktansvaret ved kollisjonen for Peders del, vil være søkt; bergelønn har 

sin bakgrunn i selvstendig handling, urelatert til skadeforvoldelsen. 

Spml 3 

Dette er et spørsmål som er ment å være  temmelig åpent; det er få holdepunkter for, og ikke å 

forvente, noe klart svar her. Heller ikke Falkanger/Bull s 452 flg gir noen tommelfingerprosentregel, 

utover å vise til de momenter som etter loven  skal tas i betraktning. Det som forventes er at 

kandidatene gjør en viss drøftelse utfra oppgavens fakta og i lys av momenten i sjøl § 446; at 

innsatsen var lite krevende, tidsmessig og  ellers, samt forholdet mellom kravet på kr 20.000 og 

havaristens verdi etter berging med kr 800.000. Trolig er det vanskelig å påstå at kravet er urimelig 

høyt. 

Spml  4 

Svaret her er enkelt: sjøl  § 54 fastslår at tilbakeholdsrett går foran kontraktspant men bak sjøpant  

som igjen går foran kontraktspant, sjøl § 52, altså at banken må tåle beskjæring av sitt krav med de 

øvrige kravs verdi. Om det skulle være  slik at  kandidater ikke  har fanget opp tilbakeholdsretten og § 

54 (Falkanger/Bull behandler den dog, s 120), bør de i det minste kjenne til sjøpanteretten og dens 

prioritet foran kontraktspant, sjøl § 52 og Falkanger/Bull s 107 flg. 

 

Trond Solvang, juni 2017 


