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1 Innledning 

1.1 Presentasjon av tema 

Denne oppgaven skal drøfte ansvaret for godset under tidsbefraktning etter norsk rett. 

Med tidsbefraktning forstås i denne sammenheng at eieren av et skip (tidsbortfrakteren) 

inngår en avtale med en annen (tidsbefrakteren), hvor sistnevnte overtar den 

kommersielle ledelse av skipet for en periode. Avtaleforholdet mellom partene kommer 

til uttrykk i tidscertepartiet. Det legges til grunn at partene har sluttet et standard 

tidscerteparti av typen New York Produce Exchange Form 19931 (heretter NYPE). 

Certepartiet er en videreutvikling av 1946-utgaven, som i dag anses som et av de 

viktigste tørrlast-certepartier. Spesielt vil oppgaven belyse i hvilken utstrekning 

kapteinens ”supervision” av lastehåndteringen får konsekvenser for ansvarsforholdet 

mellom partene. Klausul 8 som har regler om ”supervision”, lyder: 

 
”The Master shall perform the voyages with due despatch, and shall render all customary assistance with 

the Vessel’s crew. The master shall be conversant with the English language and (although appointed by 

the Owners) shall be under the orders and directions of the Charterers as regards employment and agency; 

and the Charterers shall perform all cargo handling, including but not limited to loading, stowing, 

trimming, lashing, securing, dunnaging, unlashing, discharging, and tallying, at their risk and expense, 

under the supervision of the Master.”  

 

1.2 Presisering og avgrensning mot andre certepartier 

Den som opptrer som tidsbortfrakter, behøver ikke være eier2 slik angitt over. Et 

eksempel kan illustrere dette. Eier A har sluttet et bareboat-certeparti (se under) med B. 

                                                 
1 Certepartiet er vedlagt som Bilag nr. 1. 
2 Skipet kan være eiet av enkeltpersonen, eller flere i fellesskap med fullt ansvar (ansvarlig selskap/ 

partrederi). Har en eller flere fullt ansvar, mens de øvrige kun hefter etter innskudd, er betegnelsen 

kommandittselskap. Endelig kan fartøyet eies av selskaper med begrenset ansvar, (aksjeselskaper og 

allmennaksjeselskaper). Eieren/tidsbortfrakteren betegnes reder, eventuelt rederi, når denne forestår 

skipets nautiske drift og administrasjon på land. 
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B velger å videreslutte skipet på et tidscerteparti til C, som igjen frakter tredjemanns 

stykkgods i egenskap av linjeoperatør. B er således i realiteten tids(frem)bortfrakter, 

ikke eier. Oppgaven avgrenses mot slik videreslutning (rechartering). Det legges således 

til grunn at tidsbortfrakteren er eier/reder. 

 

Tidscertepartiet inneholder en rekke bestemmelser som presiserer funksjonsfordelingen 

mellom rederen og tidsbefrakteren. Som det fremgår av klausul 2, er utgangspunktet for 

befraktningsavtalen at skipet ”shall be placed at the disposal of the Charterers”. At 

fartøyet for en periode stilles til tidsbefrakterens rådighet, innebærer likevel ikke at 

rederen gir fra seg besittelsen. Tvert i mot, rederen bemanner og utruster fartøyet, og er 

ansvarlig for mannskapets handlinger ombord, herunder navigering, klausul 6 og 26.  I 

sjøl. § 372 og § 378 finner vi tilsvarende bestemmelser. At skipet stilles til 

tidsbefrakterens rådighet, innebærer først og fremst at han overtar den kommersielle 

ledelse av fartøyet. Klausul 2 må blant annet leses i sammenheng med klausul 8, som 

sier at kapteinen ”shall be under the orders and directions of the Charterers as regards 

employment and agency”. Tidsbefrakteren kan følgelig rette ordrer direkte til kapteinen, 

eller til rederen som deretter må instruere kapteinen i henhold til tidsbefrakterens ordre. 

Leses bestemmelsen isolert, kan den synes som om tidsbefrakteren er gitt en 

altomfattende instruksjonsmyndighet over fartøyet, men beordringsmyndigheten er 

imidlertid begrenset av certepartiets øvrige bestemmelser. I sjøloven finner vi den 

tilsvarende regulering i § 378 første ledd. Kapteinen må blant annet føre fartøyet til de 

laste- og lossehavner tidsbefrakteren ønsker, såfremt de anses som sikre og er innenfor 

de geografiske begrensninger som fremkommer av klausul 5. Selve navigasjons-

operasjonen er derimot kapteinens domene, klausul 26, likevel slik at reisen skal utføres 

”with due despatch”, etter den fartsrute som tidsbefrakteren instruerer, klausul 8 og 15, 

og i henhold til det løfte om ”speed” og ”consumption” som preamblen oppstiller. 

 

Videre bestemmer tidsbefrakteren hvilken type last han ønsker at skipet skal frakte, med 

unntak av godstyper rederen på forhånd har nektet å transportere, klausul 4 og 

sjøl. § 378. Tidsbefrakteren utfører selv, eller ved hjelp av stevedorer, agenter etc, selve 

laste- og losseoperasjonene, klausul 8 og 35. Motstykket i sjøloven finner vi i § 381. 
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Som vi ser, stilles skipes transportkapasitet i stor utstrekning til tidsbefrakterens 

rådighet. Tidsbefrakteren vil følgelig på best mulig måte forsikre seg om at skipet 

virkelig egner seg for den tiltenkte kommersielle utnyttelse under certepartiperioden. Da 

fartøyets egenskaper er viktig for kalkulering av inntjeningsevnen, vil certepartiets 

preamble inneholde en detaljert beskrivelse av skipet, da i særdeleshet fartøyets 

lastekapasitet, og som nevnt bunkerskonsum og hastighet. I det tidsrom hvor 

tidsbefrakteren har fartøyet til sin disposisjon, betaler han en fast tidsfrakt til rederen, 

klausul 11. Det er derfor naturlig han tidsbefrakteren dekker de påløpte driftsutgifter, 

klausul 7. 

 

For å imøtekomme tidsbefrakterens instrukser, må skipet naturlig nok kunne utføre de 

kontraktsmessige forpliktelser som rederen har påtatt seg. På det tidspunkt skipet stilles 

til tidsbefrakterens disposisjon, skal det således være lasteklart samt ”tight, staunch, 

strong and in every way fitted for ordinary cargo service”, klausul 2. I dette ligger at 

rederen må påse at fartøyet er sjødyktig3. En tilsvarende bestemmelse finner vi i 

sjøl. § 375 første ledd sammenholdt med § 372 annet ledd. Det er klart at rederen er 

nærmest til å påse at skipet er sjødyktig når det stilles til tidsbefrakterens disposisjon. 

Kravet til at skipet er sjødyktig på dette tidspunkt, vil likevel ikke ha særlig selvstendig 

betydning for tidsbefrakteren, hvis skipet ikke oppfyller som beskrevet i certepartiets 

preamble i certepartiperioden. For å bøte på dette, er rederen derfor pålagt en 

kontunierlig vedlikeholdsplikt av fartøyet, klausul 6 og 28, som også fremgår 

forutsetningsvis4 av sjøl. § 384 jfr. § 392. 

 

At tidsbefrakteren overtar den kommersielle ledelse, innebærer videre at han står fritt til 

å frakte eget og/eller andres gods. Oljeselskapet som for en periode har underskudd på 

tonnasje, kan finne det uhensiktsmessig å utvide egen flåte. Selskapet velger derfor å 

slutte et tidscerteparti med en reder for å dekke eget transportbehov i denne perioden, 

hvor ansvarsforholdet mellom oljeselskapet som tidsbefrakter og rederen fremgår av 

                                                 
3 Av Klausul 40 fremgår det at sjødyktighetsbegrepet ikke begrenses til skipets fysiske tilstand, men også 

omfatter ulike typer sertifikater. Videre oppstiller sjøloven regler om forsikringsplikt i forbindelse med 

trakt av visse typer olje, sjøl. § 197 og § 199 jfr. § 191 fjerde ledd. 
4 Se Falkanger (1999) s 379. 
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tidscertepartiet. Mer vanlig er det at tidsbefrakteren frakter andres gods5, typisk i 

egenskap av linjeoperatør. Forut for levering av stykkgodset til linjen, inngås en 

transportavtale (booking note) mellom linjeoperatøren/tidsbefrakteren som kontra-

herende transportør og varesiden. Booking noten inneholder transportbetingelser samt 

individuell godsinformasjon (mengde, type, laste- og lossehavn etc). Når godset leveres 

linjen, utstedes et konnossement (bill of lading) til varesiden som bekrefter innholdet av 

booking noten. Ansvarsforholdet mellom linjen og varesiden reguleres følgelig av 

konnossementet, ikke certepartiet. 

 

Sammenfatningsvis kan man si at i tidscertepartifart står rederen for de nautiske forhold 

ved transporten. Rederens primære oppgave er derfor å utruste og bemanne et sjødyktig 

fartøy, samt påse at det utfører seilasen samt forblir funksjonsdyktig under hele 

certepartiperioden. Tidsbefrakterens primære interesse og oppgaver knytter seg til 

lasten. Det er derfor viktig for ham å kunne bestemme hvor fartøyet skal seile, hvilken 

last skipet skal transportere, samt stå for all lastehåndtering.  

 

Tidscertepartiet må avgrenses mot en annen hovedtype av certepartifart, nemlig 

reisecertepartiet. Reisebortfrakteren vil i likhet med tidsbortfrakteren utføre de nautiske 

forhold som er nevnt over, men er i utgangspunktet også pålagt å sørge for lasting og 

lossing av godset.6 Det er likevel vanlig at certepartiet pålegger reisebefrakteren å utføre 

laste- og losseoperasjoner, typisk ved en FIO-klausul (free in and out).7 Den avgjørende 

forskjell mellom tids- og reisecertepartiene ligger først og fremt i vederlagsmåten. Mens 

tidsbortfrakterenens vederlag baseres på den tid skipet står til tidsbefrakterens 

disposisjon, mottar reisebortfrakteren et vederlag som står i forhold til lasten i den 

konkrete reise, enten ved betaling per enhet eller en fastsatt sum.  

 

Endelig avgrenses tidscertepartiet mot en tredje hovedtype av certepartifart, det rene 

leieforhold nedfelt i bareboat-certepartiet. Bareboat-befrakteren leier kun skroget (jfr. 

                                                 
5 Følger som nevnt av at tidsbefrakteren selv bestemmer hvilken last som skal transporteres.  
6 Se for eksempel Gencon 1976 klausul 5 og sjøl. § 336 første setning. 
7 Se for eksempel Hydrocharter klausul E, Gencon 1994 klausul 5 og sjøl. § 336 andre setning. 
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”bare”), for derved å utruste fartøyet med eget mannskap. Bareboat-befrakteren blir 

følgelig reder i teknisk-juridisk forstand.  

 

1.3 Den videre fremstilling 

Temaet for denne oppgaven er ansvaret for godset i tidscertepartifart. Først skal vi se på 

hvilke ansvarsgrunnlag som foreligger i kapittel 2, herunder transportørens ansvar 

overfor varesiden under konnossementet utstedt i henhold til certepartiet (2.2), og 

deretter hvilken ansvarsfordeling som oppstilles i forholdet mellom rederen og 

tidsbefrakteren under certepartiet (2.5). I kapittel 3 vil de av certepartiets funksjons-

fordelingsbestemmelser som har betydning for godsets sikkerhet bli drøftet, og i denne 

sammenheng hvilke plikter og rettigheter som følger av at godshåndteringen utføres 

”under the supervision of the Master”. Den særlige oppgjørsform i forbindelse med 

lasteskadekrav under NYPE, er tildelt noen ord i kapittel 4, før oppgaven rundes av med 

noen avsluttende kommentarer i kapittel 5. Men først litt om rettskildesituasjonen. 

 

1.4 Rettskildesituasjonen  

Tidsbefraktning er regulert i lov om sjøfarten av 24. juni 1994 nr. 39 (sjøloven) 

kapittel 14, som er et resultat av et omfattende fellesnordisk samarbeid. Utgangspunktet 

for kontraktsretten generelt, er partsautonomi. For tidsbefraktning spesielt er dette 

nedfelt i sjøl. § 322, som sier at lovens bestemmelser ikke kommer til anvendelse ”for 

så vidt annet følger av avtalen”, som betyr at partene i tidscertepartiet fritt kan fravike 

sjølovens ansvarsordning. I det praktiske liv blir tidscertepartifart normalt regulert av en 

utferdiget kontrakt, og i bunn for denne er det i de aller fleste tilfelle et standard 

tidscerteparti. 

 

Av særlige tolkningsutfordringer i norsk rett, må nevnes at NYPE er utformet i engelsk 

språkdrakt, undertiden inngått mellom parter fra forskjellige land. Da utgangspunktet er 

at klausulene skal tolkes i samsvar med ”vanlig” språkforståelse, vil disse faktorene 

naturlig nok kunne skape utfordringer. Partenes intensjoner vil også tillegges betydning 

for tolkningsresultatet, men fastsettelsen kan by på vanskelige bevisspørsmål. 

Korrespondanse mellom partene forut for kontraktsinngåelsen kan bøte på dette. Da 
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NYPE er et standardcerteparti, vil innholdet videre kunne søkes i de opprinnelige 

konsipisters mening, som eventuelt fremgår av såkalte ”explanatory notes”. Videre kan 

partenes etterfølgende adferd danne grunnlag for tolkningsresultatet. For eksempel kan 

faste innbetalingsrutiner av tidsfrakt over tid belyse forståelsen av NYPE klausul 11, 

såfremt tidsbortfrakteren ikke har fremsatt innsigelser vedrørende ordningen. Endelig 

kan nevnes at certepartipraksis vil kunne belyse hvorledes ord og uttrykk vanligvis blir 

forstått i det praktiske liv. Kan det ut fra praksisen sies å foreligge en kutyme eller 

sedvanemessig grunnlag for en bestemt forståelse, vil denne legges til grunn.  

 

Grunnet det nordiske lovsamarbeid på sjørettens område, er det vanlig å påberope 

avgjørelser fra øvrige nordiske land i større utstrekning enn ellers. Siden 1900 har vi 

hatt en fellesnordisk domssamling, Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender (ND), hvor 

et utvalg av betydningsfulle avgjørelser fra de nordiske land publiseres.  

 

Sjøfartens internasjonale karakter gjør det naturlig at også avgjørelser fra øvrige land 

kan tjene som relevante rettskildeargumenter.8 Standardiserte fraktavtaler er nemlig i 

utstrakt bruk internasjonalt for å uniformere det forretningsmessige grunnlaget for 

sjøtransport. Dette kan således bidra til uniformering rettslig sett. Når et standard-

certeparti er gjenstand for en rettslig tvist i ett rettssystem, vil avgjørelsen kunne bidra 

som relevant rettskilde når tilsvarende tvist oppstår i et annet. Hos oss har blant annet 

engelsk og amerikansk rett øvet stor innflytelse. Verdien av utenlandsk praksis som 

norsk rettskilde må likevel ikke overdrives; domstolenes ulike tolkningsmetoder tilsier 

dette. Certepartiets innhold vil etter engelsk rett eksempelvis søkes ut fra en streng 

ordfortolkning, hvor partenes rettigheter og plikter som den store hovedregel kun 

utledes av hva som befinner seg ”within the four corners of the contract”. 

 

Tidscertepartifart er som nevnt ikke undergitt preseptoriske regler, som betyr at partene 

selv velger certepartiets jurisdiksjons- og lovvalgsordning. Dette vil være den første 

rettskildemessige observasjon tolkeren må gjøre, for derved å fastslå etter hvilke regler 

                                                 
8 Eidsivating lagmannsrett viser eksempelvis til engelsk praksis i ND 1989.189 Dorthe Oldendorff, hvor 

retten uttaler at ”...selv om det er betydelige forskjeller mellom norsk og britisk tariffrett, er dommen av 

interesse”.  Videre tolker voldgiftsretten et certeparti i lys av engelsk praksis i ND 1983.309 NVArica. 
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certepartiet skal tolkes i lys av. Som nevnt innledningsvis, er forutsetningen her at 

certepartiet er undergitt norsk rett. Det legges videre til grunn at en eventuell tvist vil 

avgjøres ved norsk domstol. Det vil si at partene har endret certepartiets normalordning 

som fastslår voldgiftsavgjørelse, og at voldgiftsdomstolen settes i enten New York eller 

London etter partenes valg, hvoretter certepartiet reguleres av henholdsvis amerikansk 

eller engelsk rett, klausul 45.  

 

I tidscertepartifart er det vanlig at transportøren utsteder konnossementer til varesiden 

idet lasten leveres, eventuelt når godset er kommet ombord i skipet. Konnossementet er 

blant annet bevis for en transportavtale mellom transportøren og konnossements-

innehaveren, og vil således være avgjørende for varesidens krav mot transportøren. 

Ihendehaveren vil være beskyttet av sjølovens preseptoriske regler om stykkgods-

transport, sjøl. § 253 første ledd andre setning. Varesiden gis derved et minimumsvern 

overfor transportøren vedrørende lasteskader når godset er i transportørens varetekt, 

sjøl. § 274 og § 275 jfr. § 254 annet ledd annen setning. Tidsbefrakteren plikter å 

inkorporere sjølovens tvingende regler i alle konnossementer som utstedes under 

certepartiet, NYPE klausul 31. Dette er likevel ikke et kvalifikasjonskrav, så 

bestemmelsen synes noe overflødig for en konnossementsbestemmelse i strid med loven 

anses ugyldig, sjøl. § 254 første setning. Ugyldigheten velter likevel ikke transport-

avtalens øvrige bestemmelser, andre setning.  

 

De preseptoriske reglene får som hovedregel anvendelse for gods transportert nasjonalt, 

interskandinavisk samt når avtalt lastehavn ligger i eller konnossementet er utstedt i en 

stat bundet av Haag-Visby-reglene, sjøl § 252. Reglene om stykkgodstransport er et 

resultat av inkorporering av den internasjonale konvensjonen av 1924 om 

konnossementer, endret ved protokollene 1968 og 1979 (Haag-Visby-reglene).  
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2 Ansvarsgrunnlag for lasteskader 

2.1 Innledning 

Når man oppdager at lasten er skadet eller gått tapt, vil det første spørsmålet som reiser 

seg normalt være hvorvidt skaden skyldes forhold på transportørsiden. Avgjørende vil 

være om skaden eller tapet inntraff i den tid godset var i transportørens varetekt, 

sjøl. § 274. Hvis skaden er oppstått i dette tidsrommet, vil vareeieren kunne rette sitt 

krav mot transportøren under konnossementet, (2.2). I neste omgang blir spørsmålet 

hvorvidt skaden skyldes forhold som tidsbefrakteren eller rederen må svare for. Hvem 

som endelig holdes ansvarlig for lasteskaden, vil derfor bero på en tolkning av 

certepartiet. De av certepartiets funksjonsfordelingsbestemmelser som har betydning 

for godsets sikkerhet, vil bli behandlet i kapittel 3 under, men i dette kapittel nevnes 

noen generelle betraktninger for ansvar under certepartiet, herunder certepartiets 

lastetypebegrensninger og særskilte ansvarsregimer (2.3). 

 

2.2 Ansvar under konnossementet 

Det er som nevnt vanlig i tidscertepartifart at konnossementer utstedes varesiden idet 

lasten leveres transportøren, eventuelt når godset er kommet ombord i skipet. I alle fall 

har avlasteren krav på at rederen utsteder ombordkonnossement, sjøl. § 382 første ledd 

første setning. Dette betyr at dersom tidsbefrakteren frakter eget gods, vil også han 

kunne kreve at konnossement utstedes. Kapteinen har videre en plikt til å signere 

konnossementer etter tidsbefrakterens ordre, klausul 30. 

 

Sjølovens tvingende regler gjelder for ”rettsforholdet mellom transportøren og 

innehaveren av konnossementet”, sjøl. § 253. Med transportøren siktes til ”den som 

inngår avtale med en sender om transport av stykkgods til sjøs ”, sjøl. § 251, altså den 

kontraherende transportør. Både rederen og tidsbefrakteren kan bli forpliktet under 

konnossementet ved sin signatur. I praksis vil likevel certepartiets normalordning bli 

fulgt, slik at kapteinen eller noen på hans vegne signerer konnossementet etter 
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tidsbefrakterens ordre. Hvis det ikke fremgår av konnossementet at kapteinen signerer 

”etter fullmakt” eller lignende, kan man spørre seg om signaturen binder 

tidsbefrakteren. Tidligere var dette spørsmål meget omdiskutert.9 Svaret kan ikke 

utledes direkte av NYPE, men etter norsk rett vil kapteinens underskrift ”anses for å 

være på transportørens vegne”, sjøl. § 295. Det avgjørende blir følgelig hvem 

konnossementet utpeker som transportør, ikke i hvilken egenskap kapteinen signerte. I 

linjefarten er det vanlig at linjeoperatøren er kontraherende transportør. Linjeoperatøren 

er videre ansvarlig overfor varesiden selv om han ikke er utførende transportør, 

sjøl. § 285. I kraft av sin stilling, har kapteinen for øvrig fullmakt til å undertegne 

konnossementet på vegne av rederen, sjøl. § 137. 

 

2.2.1  Tidsbefrakter som konnossementsinnehaver 

Konnossementet er i utgangspunktet en transportavtale, sjøl. § 292. Når tidsbefrakteren 

er konnossementsinnehaver, er hovedreglen likevel at transportvilkårene mellom 

rederen og tidsbefrakteren fortsatt fremgår av certepartiet, ikke konnossementet.10 Men 

konnossementets kvitteringsfunksjon vil være av betydning, fordi tidsbefrakteren har 

adgang til å føre motbevis, jfr. ”når ikke annet godtgjøres” sjøl. § 299 første ledd. I 

tillegg er tidsbefrakteren sikret at kapteinen ikke utleverer godset til andre enn 

ihendehaveren, sjøl. § 304 jfr. henvisningen i § 325 annet ledd. Tilsvarende gjelder selv 

om konnossementet opprinnelig ble utstedt til tredjeperson11 og tjente som 

transportvilkår mellom denne og transportøren, men hvor førstnevnte deretter 

endosserer konnossementet til tidsbefrakteren.12 En slik forståelse må legges til grunn 

fordi konnossementet ”shall be without prejudice to this Charter Party ”, klausul 30(b). 

                                                 
9 Se ND 1955.81 NH Lysaker og ND 1960.349 SH Lulu hvor rederiet ble forpliktet ved konnossement 

undertegnet av eller på vegne av kapteinen. I ND 1966.170 SøHa Ara åpnet retten imidlertid for at 

vareeieren kunne saksøke tidsbefrakteren (linjen). 
10 Se Falkanger (1999) s 358. 
11 Med tredjeperson forstås en annen avlaster samt erverver av konnossementet enn tidsbefrakteren. 
12 Et eksempel kan hentes fra det engelske Court of Appeal, ”Dunelmia” [1969] 2 Lloyd's Rep. 476 CA. 

Konnossementet regulerte opprinnelig forholdet mellom sender som ikke var tidsbefrakter og 

transportøren. Da senderen senere endosserte konnossementet til tidsbefrakteren, fikk certepartiets 

voldgiftsklausul forrang i forholdet mellom certepartipartene. 
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Dette syn fikk støtte i den engelske Court of Appeal dommen ”El Amira”13, på det 

grunnlag at ”a master [som signerer konnossementet] normally has no authority to vary 

the terms of a charter-party and that to issue a contractual bill of lading to a charterer 

would have this effect”. Når tidsbefrakteren således er konnossementsinnehaver, vil 

ansvarsgrunnlaget være certepartiet, ikke konnossementet. 

 

2.2.2 Konnossement utstedt eller overdratt til tredjemann  

Det er mer vanlig at tidsbefrakteren frakter andres gods. Tidsbefrakteren kan som nevnt 

utstede og således bli bundet av konnossementer, og da bestemmer konnossementet 

rettsforholdet mellom tidsbefrakteren som kontraherende transportør og innehaveren, 

sjøl. § 253. Reglene i §§ 274 til 290 vil således være tvingende overfor transportøren 

innenfor de rammer som er angitt i §§ 252 og 264, jfr. § 253 andre setning. Med mindre 

certepartiets bestemmelser er vist til i konnossementet, kan disse ikke gjøres gjeldende 

overfor konnossementsinnehaveren, sjøl. § 325 første ledd annen setning. Hvis 

konnossementsforpliktelsene pådrar rederen ansvar ut over certepartiet, vil 

tidsbefrakteren holde rederen skadesløs, sjøl. § 382 første ledd annen setning, men selv 

om tidsbefrakteren blir holdt ansvarlig under konnossementet som kontraherende 

transportør, vil rederen som utførende transportør være ansvarlig for den del av 

transporten som denne utfører, sjøl. § 286. For øvrig vil konnossementets innhold ikke 

påvirke certepartiets bestemmelser, for konnossementer utstedt i henhold til certepartiet 

vil som nevnt være ”without prejudice to this Charter Party”, klausul 30(b).14  

 

Hvis rederen utsteder konnossementer i henhold til certepartiet, ”bestemmer konnos-

sementet vilkårene for befordringen og utleveringen av godset” i forholdet mellom 

rederen og konnossementsinnehaveren, sjøl. § 383 annet ledd andre setning, som viser 

til sjøl. § 325 første ledd. Et særlig spørsmål kan oppstå når rederen er bundet av 

konnossementet, og dette viser til certepartiets bestemmelser. Den engelske dommen 

                                                 
13 [1982] 2 Lloyd's Rep. 28 CA. 
14  I ”Bombay” [1904] AC 826 på side 837 uttaler Lord Lindley i House of Lords; ”The words ”without 

prejudice to this charter” mean that the rights of the shipowners against the time charterers, and vice 

versa, are to be preserved.” 
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”Coral”15 er illustrerende i så henseende. Rederen var bundet av konnossementet og 

skulle derfor sørge for godshåndteringen. Rederen hadde imidlertid satt bort selve 

utførelsen til tidsbefrakteren, og gjorde derfor en henvisning til certepartiets klausul 8 i 

konnossementet som påla tidsbefrakteren å utføre all godshåndtering. Godset ble skadet 

som følge av tidsbefrakterens mangelfulle stuing, og man kan spørre seg om klausul 8 

hindrer godseieren i å rette et krav mot rederen under konnossementet, da han 

tilsynelatende ikke har rettigheter under certepartiet. Rederen argumenterte for at 

henvisningen til klausul 8 ville holde ham ansvarsfri under konnossementet, fordi det 

etter klausulens ordlyd var tidsbefrakteren som skulle utføre all godshåndtering. 

Vareeieren hevdet imidlertid at rederen ikke kunne fraskrive seg ansvaret under 

konnossementet ved å benytte tidsbefrakteren som kontraktsmedhjelper, slik at 

førstnevnte måtte svare for skade som følge av tidsbefrakterens uforsvarlige stuing. 

Dommeren ga varesiden medhold, for han mente at henvisningen til certepartiet ikke 

fikk noen betydning for rederens ”direkte” ansvar overfor vareeieren. 

 

Tilsvarende må gjelde etter norsk rett. Sjøl. § 254 annet ledd som viser til § 255, åpner 

for at konnossementspartene kan gjøre unntak fra hovedregelen om at det er 

transportøren som under konnossementet sørger for godshåndteringen. Dette betyr at 

partene gyldig kan avtale at godseieren selv skal sørge for utførelsen16. Hvis rederens 

syn skulle føre frem, åpnes det for at hans ansvar under konnossementet plasseres på 

tidsbefrakteren. Sjøloven kapittel 13 gir ikke partene adgang til å avtale en slik 

ansvarsfraskrivelse i transportørens favør, og henvisningen til klausul 8 i konnos-

sementet må derfor anses ugyldig, sjøl. § 254 første ledd. 

 

2.2.3 Bevisbyrde 

Ansvarsreglen i sjøl. § 275 forutsetter at skaden er voldt culpøst. Ansvaret ligger likevel 

mellom uaktsomhetsansvar og objektivt ansvar da bevisbyrden er reversert; det er opp 

til skadevolden å bevise at hans handling ikke var uaktsom. I praksis vil ansvaret ligge 

                                                 
15 [1992] 2 Lloyd's Rep. 158 Q.B. 
16 Tilsvarende gjelder under Haag-Visby-reglene, se avgjørelsen fra det engelske House of Lords; 

”Caspiana” [1957] AC 149 på side 174. 
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nært opp til objektivt ansvar, da bevisbyrden vanligvis legges høyt. Lovens strenge 

ordning med omvendt bevisbyrde kan således medføre at culpa fingeres. Et eksempel 

kan hentes fra voldgiftsdommen ”Sava Lake”17 hvor dommeren under en kvantums-

kontrakt fingerte cupla når ingen av partene kunne sannsynliggjøre årsaken til 

skaden. ”Samlet sett råder det såvidt stor uklarhet om skadeårsak og om rederiets 

forhold at voldgiftsdommeren finner at rederiet ikke har maktet å godtgjøre at skaden er 

inntruffet uten at noen på rederiets side kan klandres. [Varesiden] må efter dette gis 

medhold i at det foreligger erstatningsgrunnlag.” 

  

2.3 Ansvar under certepartiet  

Selv om den kontraherende transportør må svare for skade under konnossementet, vil 

den endelige ansvarsplassering måtte søkes i certepartiets bestemmelser, og hvilken vei 

regressen går vil derfor avhenge av hvem som er bundet av konnossementet. NYPE 

oppstiller ingen eksplisitt regressregel for lasteskadekrav under certepartiet. De 

prinsipielle uttalelser i den norske voldgiftsdommen ”Jobst Oldendorff”18, taler 

imidlertid for at det er samsvar mellom funksjonsfordeling og regress, og at det derfor 

ikke kreves at certepartiet oppstiller en uttrykkelig regel om dette. Et slikt syn støttes av 

den engelske dommen ”Caroline P”19, hvor dommeren innfortolket en generell regress-

adgang i NYPE. Den deklaratoriske regressregel for lasteskader gis for øvrig i 

sjøl. § 381 tredje ledd. 

 

Av klausul 31 fremgår det at certepartiets bestemmelser skal være ”subject to” 

Paramount-klausulen20, som viser til de tvingende regler som gjelder for stykkgods-

befordring. Spørsmålet blir naturlig nok hvilken virkning henvisningen får for 

certepartiets øvrige bestemmelser, og da i særdeleshet hvorvidt culpaansvaret også får 

generell anvendelse under certepartiet. Utgangspunktet er ikke at sjølovens regler 

ipsissima verba inkorporeres i certepartiet; henvisningen innebærer slik det ble uttalt i 

                                                 
17 ND 1996.212 NV. 
18 ND 1979.364 NV. Se for øvrig Erling Selvigs kommentarer til dommen i ND 1979 vedlegg VI. 
19 [1984] 2 Lloyd’s Rep 466. 
20 Se nærmere om Paramount-klausulen;  Selvig (1959) s. 549 flg. 
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den engelske House of Lords-dommen ”Saxon Star”21 at certepartiet skal gjennomsyres 

av ”the same standard of obligation, liability, right and immunity as under the rules 

subsists between carrier and shipper”. Av dommen fremgår det at Haag-reglene ble 

tillagt vekt på full linje med andre klausuler i tidscertepartiet, ikke som tvingende 

lovregler. I sin artikkel ”Paramount klausulen” uttaler Selvig (1959) at bestemmelsen 

”must consequently be interpreted and construed in accordance with general principles 

of the law of contract, like any other provisions of bills of lading and charterparties”. 

Den store hovedregel i norsk rett er følgelig at inkorporeringen medfører at 

culpaansvaret får generell anvendelse på certepartiets bestemmelser. 

 

2.3.1 Hvem partene svarer for 

Før certepartiets funksjonsfordeling drøftes i kapittel 3, vil det være naturlig å belyse 

hvem certepartipartene svarer for. Dette er regulert av lov, certepartiets bestemmelser, 

samt alminnelige kontraktsrettslige regler. 

 

Det er vanlig at tidsbefrakteren benytter seg av stevedorer, agenter etc. til å utføre 

godshåndteringen. Tidsbefrakterens forpliktelser forblir likevel uendret selv om han 

bruker kontraktsmedhjelpere i forbindelse med oppfyllelsen. Ved å benytte seg av 

kontraktsmedhjelpere, kan han klarligvis heller ikke forrykke risiko- og ansvars-

fordelingen ved å sette bort sine oppfyllelsesplikter til andre. Når tidsbefrakteren således 

bruker laste- og lossemannskap til å utføre bestemte kontraktsforpliktelser under gods-

håndteringen, er hovedreglen at medhjelperen identifiseres22 med tidsbefrakteren. 

Spørsmålet blir således ikke om oppfyllelsessvikten skyldes medhjelperens handling, 

men hvorvidt tidsbefrakteren hadde gjort seg skyldig i mislighold om det var han som 

hadde foretatt det tilsvarende. Identifikasjonen gjelder selv om godshåndteringen utføres 

av selvstendige laste- og lossemannskaper. I læren om kontrakstmedhjelper-

identifikasjon, oppstilles et krav om at skaden må ha en saklig tilknytning til tjeneste-

forholdet. Tidsbefrakteren vil således normalt ikke kunne holdes ansvarlig for skader 

som er oppstått i fritiden eller ved ”abnorme skritt”, men tidsbefrakteren må svare for 

                                                 
21 [1958] 1 Lloyd's Rep. 73 på side 81. 
22 Nærmere om kontraksmedhjelperidentifikasjon, Selvig (1997) Hefte 2, side 128 flg.  
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det godshåndteringsarbeid som er et naturlig ledd i oppfyllelsen av hans kontrakts-

forpliktelser. Videre er tidsbefrakteren etter skadeserstatningsloven § 2-1 i en viss 

utstrekning pålagt arbeidsgiveransvar for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt 

under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, såfremt handlingen 

er rimelig påregnelig etter virksomhetens art.23 Det stilles derfor også her et krav om at 

handlingen må ha saklig tilknytning til tjenesteforholdet. Endelig svarer tidsbefrakteren 

naturlig nok for egenfeil. 

 

Rederen må svare for handlinger utført av mannskapet om bord, samt los og slepebåt, 

klausul 26. Når certepartiet eksplisitt nevner los, innebærer dette at rederen også må 

svare for tvangslosen. At slepebåt er nevnt, har sin bakgrunn i at slepeavtalen vanligvis 

plasserer ansvaret for slepeoperasjonen på oppdragsgiveren (the hirer).24 Selv om 

tidsbefrakteren blir holdt ansvarlig under slepeavtalen, vil han således kunne søke 

regress mot rederen under certepartiet. Videre vil også rederen naturligvis svare for 

egenfeil og for ansatte i rederiet etter skadeserstatningsloven § 2-125. Endelig vil rederen 

kunne pådra seg ansvar på grunnlag av kontraktsmedhjelperidentifikasjon.26 I denne 

sammenheng vil kravet til den saklige tilknytning innebære at den skadevoldende 

handling må være et ledd i hva som er typisk for rederivirksomhet, ha tilknytning til et 

bestemt skip og utføres i skipets tjeneste. For øvrig vises til det som er sagt over 

vedrørende identifikasjon. 

 

Tidscertepartiets funksjonsfordeling medfører at kapteinen faktisk kan havne i en 

dobbeltrolle. På den ene side er kapteinen rederens mann om bord, som må påse at 

godshåndteringen ikke truer skipets sjødyktighet og de nautiske forhold for øvrig (3.2 

og 3.3). På den andre side, er kapteinen underlagt tidsbefrakterens instruksjoner 

                                                 
23 Se nærmere om skadeserstatning i Nygaard (2000) s. 216 flg. og Lødrup (1999) s. 171 flg. 
24 Se for eksempel UK Standard Towage Contract (UKSTC) klausul 3 ”…the master and crew of the 

tug…shall be deemed to be the servants of the hirer…and the hirer shall…be vicariously liable for any act 

or omission by any such person”.  
25 Om arbeidsgiveransvarets betydning i maritime joint ventures, se Skipsfart og samarbeid (1991) side 

539 flg. 
26 Sjøloves regler om rederansvar utenfor kontrakt i § 151 blir konsumert av kontraktsmedhjelperansvaret, 

se Falkanger (1999) s 154 flg med henvisninger. 
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vedrørende de kommersielle forhold (3.4). I denne anledning har særlig kapteinens 

rettslige stilling skapt problemer for ansvarsplasseringen under certepartiet, fordi all 

godshåndtering skal utføres ”under the supervision of the Master”, klausul 8. I det 

følgende gjøres derfor noen rettslige betraktninger vedrørende kapteinens stilling. 

 

2.3.2 Særlig om kapteinens rettslige stilling 

Utgangspunktet er at kapteinen er ansatt og lønnet av rederiet. Rederen må derfor svare 

for de handlinger som kapteinen utfører i forbindelse med oppfyllelse av hans 

kontraktsforpliktelser, klausul 26. En tilsvarende bestemmelse finner vi i sjøl. § 372. 

Hvis skipet blir usjødyktig under godshåndteringen som følge av kapteinens 

feilvurderinger, må rederen svare for de lasteskader dette medfører. Kapteinen har 

således både rett og plikt til å overvåke godshåndteringen, slik at skipets sjødyktighet 

ikke blir berørt. Dette følger av klausul 2 sammenholdt med sjøl. § 131, 

§ 381 første ledd siste setning, § 372 annet ledd og § 375 første ledd. Se nærmere om 

forholdet til sjødyktighet under godshåndteringen i 3.2. og 3.4.5. 

 

Mer uklar er situasjonen hvor tidsbefrakterens medhjelpere begår feil som kapteinen 

burde ha oppdaget og hindret, men som ikke kan sies å ha truet sjødyktigheten. I den 

ledende engelske dommen på området ”Ovington Court”,27 ble lasten skadet på grunn 

av uforsvarlig stuing. Selv om certepartiet påla tidsbefrakteren å utføre gods-

håndteringen etter klausul 8, hevdet han at tilføyelsen ”under the supervision of the 

Captain” overførte ansvaret for godshåndteringen til rederen. Dette fikk tidsbefrakteren 

ikke medhold i. House of Lords uttalte at kapteinen har en rett til å føre tilsyn med 

hensyn til både lastens og skipets sikkerhet. Dette ville han ha selv om certepartiet ikke 

påla ham å føre ”supervision”. Men når klausul 8 pålegger tidsbefrakteren å utføre 

godshåndteringen, betyr dette at bestemmelsen ”not only relieve the ship of the duty of 

loading and stowing, but as between themselves and the shipowners relieve them [the 

shipowners] of liability for bad stowage, except as qualified by the words ‘under the 

supervision of the Captain’”. Denne tilføyelsen, uttalte retten, modifiserer 

tidsbefrakteren primære ansvar for godshåndteringen; ”to the extent that the master 

                                                 
27 [1940] AC 934, sitering fra side 944. 
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exercises supervision and limits the charterers’ control of the stowage the charterers 

liability will be limited in a corresponding degree” (m.u). Hvis kapteinen således aktivt 

griper inn i og rettleder godshåndteringen, blir rederen ansvarlig for lasteskader dette 

medfører, såfremt det viser seg at tidsbefrakterens metode ikke ville medført ansvar. 

 

Amerikansk rett har ikke fulgt de prinsipper som ”Ovington Court”-dommen oppstiller. 

Spørsmålet er ikke om kapteinen har grepet inn, men i hvilken interesse han har utført 

sin tjeneste. Dette prinsippet ble fulgt i den ledende dommen ”Farland”28 hvor lasten 

ble skadet som følge av uforsvarlig stuing. Retten uttaler at; ”[w]hether in any particular 

case he [the captain] acts on behalf of the owner or the charterer must be determined by 

looking to the purpose for which he acts. Thus,…the owner’s liability for cargo damage 

due to improper stowage is limited to instances in which the Captain intervenes in the 

stowage process to protect the vessel’s safety and ability to withstand the perils of the 

sea; to the extent that he acts merely to protect the cargo, the charterer is responsible” 

Hvis kapteinen således gjør en feil under godshåndteringen, vil han i amerikansk rett 

anses som tidsbefrakterens ”borrowed servant”, såfremt feilen ikke berører skipets 

sjødyktighet. 

 

I norsk rett vil man i utgangspunktet legge til grunn at det er tidsbefrakteren som er 

primært ansvarlig for lasteskader under godshåndteringen, sjøl. § 381 første ledd. En 

slik forståelse følger også av forarbeidene som sier at; ”dersom ansvaret er oppstått 

under utførelsen av en av de funksjoner tidsbefrakteren har, vil ansvaret hvile på 

ham.”29 Bestemmelsens første ledd løser likevel ikke det endelige ansvarsspørsmålet. 

Etter sjøl. § 381 tredje ledd modifiseres tidsbefrakteren ansvar når skaden eller tapet 

skyldes ”skipsførerens eller mannskapets medvirkning eller annet forhold som 

tidsbortfrakteren svarer for”. Det kan således spørres om tidsbefrakteren må ha 

husbondansvar for slik medvirkning som ikke vedrører skipets sjødyktighet og som 

                                                 
28 1972 AMC 1573 CA. 
29 NOU 1993:36 side 88. 
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heller ikke er pålagt i certepartiet.30 På et generelt grunnlag må tredje ledd forstås slik at 

norsk rett ikke betrakter kapteinen som tidsbefrakterens ”utlånte tjener”. Som jeg skal 

komme tilbake til i kapittel 3, må begrunnelsen være at certepartiet sammenholdt med 

bakgrunnsretten taler for at rederen også må svare for kapteinens medvirkning som 

utelukkende er i tidsbefrakterens interesse. Et slikt syn har støtte i en gammel 

Høyesterettsdom ”Saga”31 hvor lasten ble skadet fordi den ble stuet for nær 

maskinrommet. Da sjødyktigheten ikke ble berørt, måtte tidsbefrakteren bære ansvaret. 

At kapteinen er rederens mann, har også støtte i forarbeidene og den juridiske 

litteraturen.32 

 

Sammenfatningsvis kan man si at tidsbefrakteren etter norsk rett er primært ansvarlig 

for lasten under godshåndteringen, men hvis skade eller tap kan føres tilbake til 

kapteinens forhold, må rederen i utgangspunktet holdes ansvarlig. Hvis det kan påvises 

feil fra både kapteinens og tidsbefrakterens side, kan ansvaret bli delt.33 Man må således 

foreta en konkret vurdering av om skaden skyldes forhold på tidsbefrakterens eller 

rederens side.  

 

2.3.3 Lastetypebegrensinger og særlige ansvarsregimer 

I tidsbefraktning er det vanlig at certepartiet begrenser tidsbefrakterens valg av 

lastetyper, eventuelt at det oppstilles et eget ansvarsregime for spesielle lastetyper. 

Under NYPE er utgangspunktet at rederen kun plikter å frakte ”lawful merchandise”, 

klausul 4(a). Rederen kan derfor nekte å transportere gods som medfører brudd på lokal 

lovgivning, være seg i laste- eller lossehavn, eller under seilasen.34 Videre gis 

tidsbefrakteren etter første del av bestemmelsen en rett til å frakte visse typer farlig 

                                                 
30 Lind Rasmussen i MarIus 178 side 100, hvor det uttales at slik medvirkning er ”vel for befragterens 

regning og i dennes interesse, og det er derfor rimeligt, om befragteren havde husbondansvaret i denne 

situasjon”. 
31 ND 1905.262 NH. 
32 Michelet (1997) side 67 flg. og 419 med henvisninger. 
33 Se for eksempel ”Singa Wiltrader” ND 1989.296 NV, omtalt under. 
34 I ”Dodecanese” [1953] 2 Lloyd’s Rep. 47 ble tidsbefrakteren således holdt ansvarlig for tidstap som 

følge av at lokale lover nektet skipet å frakte våpen. 
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gods, såfremt slik fart utføres i overensstemmelse med de krav som oppstilles av 

flaggstatens myndigheter. En tilsvarende bestemmelse gir sjøl. § 378 tredje ledd. 

Senderen plikter således å opplyse transportøren om godsets farlige beskaffenhet, samt 

merke godset som ”farlig”, sjøl. § 257. Unnlater han dette, vil senderen bli ansvarlig for 

skaden på objektivt grunnlag, sjøl. § 291 første ledd, med mindre transportøren hadde 

slik kjennskap, annet ledd. For at senderen skal kunne opplyse om godsets farlige 

beskaffenhet, må han naturlig nok i utgangspunktet ha skaffet seg slik kunnskap. 

Senderen pålegges i denne anledning et aktsomhetskrav, sjøl. § 357. Bestemmelsen 

regulerer reisebefraktning, men det antas at samme regel må oppstilles i 

tidscertepartifart.35 Av motivene fremgår det at befrakteren ”pålegges et ‘paraply’-

ansvar for de som opptrer på [hans] side i kontraktsforholdet”36. Tidsbefrakteren må 

således svare for avlasteren, hvis denne kan bebreides for at lasten ikke er tilstrekkelig 

merket.  

 

Videre plikter rederen etter andre del av klausul 4(a) under ingen omstendighet å frakte 

”livestock of any description, arms, ammunition, explosives, nuclear and radioactive 

materials”, linje 54. Partene kan imidlertid stryke ut deler av bestemmelsen. Hvis for 

eksempel ordene ”livestock of any description” er slettet, vil transportøren være 

ansvarsfri for skade eller tap som skyldes ”de særlige risiki” denne transportformen 

medfører, sjøl. § 277. Transportøren må således godtgjøre at skaden eller tapet skyldes 

en slik særlig risiko. Har han imidlertid fulgt tidsbefrakterens ”særlige instruksjoner” og 

godtgjort at tapet eller skaden kan skyldes en av de særlige risiki, er han ansvarsfri med 

mindre varesiden påviser feil eller forsømmelser på transportørens side, annet ledd.  

 

Hvis rederen har påtatt seg å frakte IMO-klassifisert gods,37 vil den totale mengde være 

begrenset til et på forhånd avtalt antall tonn. Innen rimelighetens grenser (jfr. 

”reasonably require”) kan kapteinen kreve at tidsbefrakteren fremstiller bevis for at 

IMO-reglementet er fulgt, klausul 4 (b). 

 

                                                 
35 Se Michelet (1997) side 448 flg. 
36 NOU 1993:36 side 76, andre spalte. 
37 International Maritime Organisation klassifiserer gods og oppstiller krav til stuing, emballering etc. 
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Et særlig ansvarsregime gjelder for dekkslast. Årsaken er at slik fart normalt innebærer 

betydelig større risiko for tap av eller skade på lasten enn når denne er forvart i skipets 

hulerom. Hvis transportøren plasserer godset på dekk uten klar hjemmel, har man 

tradisjonelt ansett forholdet som et meget alvorlig kontraktsbrudd.38 Overfor vareeieren 

fremkommer kravet til særskilt hjemmel av sjøl. § 263, som sier at transportøren ikke 

kan plassere gods på dekk såfremt dette er nedfelt i transportavtalen eller fremgår av 

handelsbruk eller lovmessige påbud. Hvis dekkslastreservasjonen ikke fremgår av 

transportavtalen, kan transportøren således ikke påberope avtalen overfor tredjemann 

som har ervervet denne i god tro, andre ledd siste setning. Transportøren påtar seg 

således i utgangspunktet et ubetinget ansvar for ”ulovlig” dekkslast, med unntak av 

reglene om ansvarets omfang, sjøl. §§ 280 og 283.39 For ”lovlig” dekkslast gjelder 

imidlertid de vanlige ansvarsregler, sjøl. § 284 første ledd. Transportøren har med andre 

ord ikke adgang til å avtale gunstigere ansvarsregler for dekkslasten enn det som gjelder 

for romlasten.  

 

Under NYPE kan tidsbefrakteren benytte ”the whole reach of the Vessel’s…deck”, 

klausul 13(a). I regressomgangen er imidlertid tidsbefrakteren pålagt et ubetinget ansvar 

for tap eller skader på lasten, klausul 13(b).  

 

I den videre drøftelse, forutsettes det at lastetypen som fraktes er i overensstemmelse 

med certepartiets bestemmelser. I kapittel 3 drøftes derfor certepartiets funksjons-

fordeling uavhengig av lastetype, og fremstillingen vil som nevnt konsentrere seg om de 

av certepartiets bestemmelser som har særlig betydning for godsets sikkerhet. Først 

behandles forhold rederen normalt må svare for; hensynet til sjødyktigheten (3.2) og 

sikker navigering (3.3). Deretter drøftes tidsbefrakterens plikt til å utføre gods-

håndteringen (3.4). I denne anledning vil det særlig bli lagt vekt på betydningen av at 

utførelsen skjer ”under the supervision of the Master”. Medfører denne tilføyelsen at 

kapteinen har en generell plikt til å føre ”supervision”, hvoretter rederen i realiteten blir 

ansvarlig for godshåndteringen? Må kapteinen gripe inn hvis han ser at lastens sikkerhet 

                                                 
38 Se eksempelvis ND 1997.161 IH Bakkafoss om tap av kollobegrensningsretten. 
39 Hvis transportøren frakter gods på dekk i strid med uttrykkelig avtale om transport under dekk, gjelder 

likevel ikke reglen om ansvarets omfang, sjøl. § 284 siste ledd.   
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eller skipets sjødyktighet blir truet, eller gis kapteinen kun en rett til å være tilstede og 

overvåke situasjonen? Vil kravet til kapteinens ”supervision” variere etter hvilke 

interesser som blir berørt? Dette er noen av de spørsmål som vil bli drøftet under. 
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3 Utførelse av godshåndteringen 

3.1 Innledning 

Certepartiets godshåndteringsbestemmelse sier at ”the Charterers shall perform all cargo 

handling…at their risk and expense”, klausul 8. Ved første øyekast kan det synes som 

om certepartiet avskjærer tidsbefrakteren fra å overlate selve utførelsen til agenter, 

stevedorer etc. Ordvalget kan imidlertid ikke tillegges en slik betydning. Den må forstås 

slik at det er tidsbefrakteren som etter certepartiet må sørge for at godshåndteringen 

utføres, men han står fritt til å bruke medhjelpere. Kjernen i ordvalget har først og 

fremst betydning for ansvarsforholdet mellom tidsbefrakteren og rederen. Hvorvidt 

tidsbefrakterens medhjelpere må svare for lasteskader overfor tidsbefrakteren, er 

rederen uvedkommende. En slik forståelse har støtte i certepartipraksis, og en 

tilsvarende forståelse må sies å kunne utledes av sjøl. § 381 første ledd, som under-

forstått taler i samme retning i det tidsbefrakteren skal ”sørge for” godshåndteringen.  

 

Selv om tidsbefrakteren skal sørge for godshåndteringen, utføres den normalt i et nært 

samarbeid med kapteinen, for han må påse at godset blir lastet, stuet og losset på en slik 

måte at skipets sikkerhet ikke blir berørt og slik at fartøyet faktisk kan utføre den 

påtenkte reise. Godshåndteringens betydning for sjødyktigheten og sikker navigering er 

derfor tildelt noen ord under. 

 

3.2 Hensynet til sjødyktighet 

Det er en forutsetning for tidsbefrakteren at skipet faktisk kan frakte hans gods, at 

egenskapene ved skipet ikke fører til at lasten skades eller i værste fall går tapt, og at 

godset blir levert i lossehavn til avtalt tid. Sjødyktighet er et omfattende begrep, og i det 

følgende vil derfor forpliktelsens betydning for lastens sikkerhet og godshåndteringen 

for øvrig være i sentrum. 
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Når skipet stilles til tidsbefrakterens disposisjon, skal det være ”ready to receive cargo 

with clean-swept holds…and in every way fitted for ordinary cargo service”, klausul 2. 

At skipets lasterom skal være ”clean-swept”, innebærer at rederen er ansvarlig for at de 

er rengjort for lasterester fra tidligere reiser og for øvrig lasteklare ved 

”overleveringen”. Kravet vil variere alt etter hvilket gods som skal lastes; hvis 

tidsbefrakteren skal frakte pukkstein vil man derfor ikke stille de samme krav til 

fjerning av rust som hvis lasten var korn eller ris. Skipets fysiske tilstand skal som nevnt 

være ”tight, staunch, strong”. Rederen må derfor påse at skipet er skikket til å motstå 

sjøens farer, herunder at lastelukene og skroget er tette, og at egenskaper ved skipet for 

øvrig ikke bevirker at lasten skades eller går tapt.  

 

Tidsbefrakteren vil normalt kunne gi ordre om en eller flere reiser blant mange mulige, 

og ved levering kan det derfor ikke kreves at skipet skal være klart for enhver last som 

kan tenkes ført i certepartiperioden. Sjøl. § 372 annet ledd sier således at skipets tilstand 

skal ”oppfylle de krav som stilles i alminnelig fraktfart i det fartsområdet befraktnings-

avtalen angir”. Bestemmelsen må forstås slik at hvis tidsbefrakteren ønsker at fartøyet 

skal gjøre tjeneste i spesielle fartsområder eller fartsformer, må dette normalt være for 

tidsbefrakterens regning.40  

 

Når skipet er ”levert”, vil rederen som nevnt ha en kontinuerlig plikt til å vedlikeholde 

skipet, herunder dets lasterom, slik at de krav som stilles til fartøyets fysiske tilstand 

opprettholdes, klausul 6. Rederen er derfor ansvarlig for at skipet holdes i sjødyktig 

stand i certepartiperioden, innenfor de rammer som oppstilles i certepartiet. En slik regel 

finner vi også i sjøl. § 384. Hvis sjødyktighetshensyn krever at skipets lasterom må 

vedlikeholdes, blir rederen normalt ansvarlig for påløpte utgifter samt tidstap. 41 

 

Videre tilsier den store hovedregel at tidsbefrakteren sørger for rengjøring av skipets 

lasterom i certepartiperioden, og er derfor ansvarlig for at slik rengjøring blir 

                                                 
40 NOU 1993:36 side 84. 
41 Se for eksempel den amerikanske voldgiftsdommen ”Bjorn Ragne” SMA nr. 1298 (1979). 
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gjennomført42, klausul 36. Med unntak av første reise, er det således tidsbefrakteren 

som normalt har risikoen for at skipet ikke er rent ved ankomst til lastehavn, klausul 36. 

I den engelske Court of Appeal dommen ”Berge Sund”43 uttaler retten at; ”cleaning is in 

the ordinary way an activity required by a time charterer. It is his choice what cargoes 

are loaded, and consequently when and what cleaning is required”.  

 

Et spørsmål som naturlig nok reiser seg i denne anledning, er hvorvidt tidsbefrakteren 

kan kreve at mannskapet medvirker til slik rengjøring, særlig under ballastreiser. 

Utgangspunktet er at tidsbefrakteren i certepartiperioden vil kunne kreve at mannskapet 

”shall render customary assistance”, klausul 8. En slik medvirkningsplikt fremgår også 

av sjøl. § 381 annet ledd. Hva en slik medvirkningsplikt innebærer, og særlig når 

arbeidet må utføres, kan volde tvil. For å minimalisere disputter av denne art, bør 

certepartiet enten spesifisere hva som kan kreves av mannskapet i forbindelse med 

rengjøringen44, eller vedlegges en detaljert rengjøringsplan. Uendret antyder klausul 8 

imidlertid at det må foretas en helhetsvurdering i det enkelte tilfellet, hvor skipets 

flaggstatsjurisdiksjon, tariffavtaler signert av mannskapet og den type fart som skipet 

skal utføre vil være momenter av betydning. 

 

I den engelske dommen ”Bela Krajina”45 var spørsmålet i hvor stor utstrekning 

tidsbefrakteren kunne kreve at mannskapet fjernet rustdannelser fra en tidligere last i 

lasterommene under en ballastreise før lasting av korn. Avhengig av skipets størrelse 

fant retten at; ”[t]he removal of soft non-adhering rust is the duty of the crew, and can 

be performed, ...always given time and calm weather....The removal of hard adhering 

rust is a major operation which cannot be done by the crew during the course of a 

ballast voyage. Cleaning of holds...does include removal of large loose rust patches in 

accessible locations. ‘Customary assistance’ does not extend to scaling operations 

                                                 
42 Hvis lasterommene må rengjøres i certepartiperioden som følge av tidsbefrakterens tidligere lasterester, 

må tidsbefrakteren således dekke påløpte utgifter samt tidstap, se ”Long Hope” SMA nr. 2664 (1990). 
43 [1993] 2 Lloyd’s Rep. 453 CA. 
44 Se certepartiets klausul 26 i ”Danah” [1993] 1 Lloyd’s Rep. 353 som oppstiller en generell veiledning 

til hva ”customary assistance” kan omfatte i containerfart. 
45 [1975] 1 Lloyd’s Rep. 139. 
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requiring the use of sophisticated tools like pneumatic chipping hammers, high pressure 

water jets or sandblasting equipment.”  

 

Fra amerikansk rett vises til voldgiftsdommen ”Andros City”46 hvor det også åpnes for 

at mannskapet må medvirke til rengjøring under ballastreiser, med den begrensning at 

utførelsen ikke går utover de navigasjonsmessige plikter. Retten uttaler at; ” ‘customary 

assistance’ of Clause 8 may, under appropriate circumstances, be read as to require the 

master and crew to sweep and wash holds of cargo residue during ballast voyages or to 

perform other work for Charterer which they would normally do for Owner, but the 

essential thrust of this obligation is to protect the Charterer from the possibility of an 

unreasonable refusal of Owner to cooperate rather than to allow Charterer the unlimited 

right to order the use of ship’s labor for its own use at the expense of the Owner”. 

 

Hvorvidt lasting nektes eller godset skades som følge av manglende vedlikehold eller 

utilstrekkelig rengjøring, kan utløse vanskelige bevisspørsmål som følgelig får 

betydning for ansvarsfordelingen. Utgangspunktet er at det må foretas en konkret 

vurdering av de faktiske forhold. I den norske voldgiftsdommen ”Singa Wiltrader”47 

skulle skipet laste silikonsand som er svært krevende med henhold til lasterommenes 

renhet. Kapteinen så seg derfor nødt til å fjerne malingrester i lasterommene for å få 

skipet godtatt for silikonsanden. Dette medførte tidstap for tidsbefrakteren. 

Voldgiftsretten fant at det fremlagte bevismateriale ikke ga mulighet for å trekke sikre 

slutninger med henhold til hvorvidt skrapingen dreiet seg om regulær rengjøring, som 

tidsbefrakteren må svare for, eller utbedring av skader eller mangler i lasterommene, 

som er for rederens regning. Bevistvilen førte til at tidstapet måtte deles mellom 

partene. 

 

Det vanlig at lasten blir brakt om bord av tidsbefrakterens eller dennes kontrakts-

medhjelperes eget laste- og losseutstyr. Kornet helles ombord i skipet med stevedorenes 

trakt på lasteplassen, tog og containere lastes om bord med agentens kraner plassert på 

kaien, paller med stålruller kjøres inn i skipet med tidsbefrakterens trucker etc. 

                                                 
46 SMA nr. 1156 (1977). 
47 ND 1989.296 NV. 
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Undertiden vil fartøyet imidlertid være utrustet med eget laste- og losseutstyr, og 

kapteinen må i denne anledning påse at skipet har ”sufficient power to operate all cargo-

handling gear simultaneously”, samt at godshåndteringsutstyret om bord blir 

vedlikeholdt i certepartiperioden, klausul 2 og 28. I voldgiftsdommen ”Fjell” 48 måtte 

således rederen svare for lasteskader som var et resultat av at vaieren til skipets 

lastekranen røk, da årsaken var utilstrekkelig vedlikehold. 

 

Kravet til sjødyktighet strekker seg lengre enn til skipets fysiske tilstand, for skipet må 

som nevnt ha påkrevde sertifikater om bord, klausul 40. Videre må rederen påse at 

skipets kaptein og mannskap for øvrig innehar både de formelle kvalifikasjoner og 

nødvendig erfaring og kunnskap som kreves for å møte de utfordringer som vanligvis 

oppstår under den avtalte seilas. I denne anledning vises det til den amerikanske 

dommen ”Framlington Court”49, hvor det ble uttalt at; ”[s]eaworthiness is a relative 

term depending for its application upon the type of vessel and the character of the 

voyage. The general rule is that the ship must be staunch and strong and well equipped 

for the voyage. And she must also be provided with a crew, adequate in number and 

competent for the voyage with reference to its lenght and other particulars, and have a 

competent and skilled master of sound judgement and discretion.” Utrustning av 

kompetent mannskap følger for øvrig av sjøl. § 372 annet ledd og Haag-Visby reglene, 

art III nr 1 (b) jfr. ”Properly man”.  

 

Innehar kapteinen de nevnte kvalifikasjoner, vil ikke tidsbefrakteren kunne påberope at 

skipet er usjødyktig eksempelvis fordi skipet ikke tilfredsstiller anbefalte kvalifika-

sjoner fra en fagorganisasjon. I ”Derby”, ble lossing forsinket med 21 dager som følge 

av streik av stevedorer fordi skipet ikke overholdt International Transport Workers 

Federations vedtekter om mannskapets rettigheter ombord. At mannskapet ikke var 

                                                 
48 ND 1996.207 NV. Befraktningsforholdet var undelagt et Baltime-certeparti, men ordene ”in every way 

fitted” får normalt samme betydning under NYPE, jfr. uttalelser i den engelske Court of Appeal dommen 

”Derby” [1985] 2 Lloyd's Rep 325 CA, se nærmere under. 
49 [1934] AMC 272 på side 277. Se også engelsk rett ”Hongkong Fir” [1961] 2 Lloyd's Rep. 478 CA som 

gjaldt Baltime-certepartiet. 
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medlemmer av fagorganisasjonen som førte til tidsbefrakterens tap, berørte ikke skipets 

sjødyktighet. 

 

Som nevnt i kapittel 2.3.2, har kapteinen både rett og plikt til å overvåke 

godshåndteringen slik at skipets sjødyktighet ikke blir berørt. Kapteinen må således 

under utførelsen protestere overfor tidsbefrakteren eller dennes agenter hvis han er av 

den oppfatning at sjødyktigheten blir truet. Hvis det oppstår uenighet mellom kapteinen 

og tidsbefrakteren om hvorvidt sjødyktigheten blir berørt under godshåndteringen, må 

tidsbefrakteren innrette seg etter kapteinens vurderinger, hvis det etter sistnevntes 

oppfatning er nødvendig av hensyn til skipets sikkerhet, sjøl. § 381 første ledd tredje 

setning. Hvis tidsbefrakteren ikke følger kapteinens instrukser, blir rederen ikke 

ansvarlig for påløpte utgifter samt den tid som er tapt for å gjenopprette skipets 

sikkerhet. Hvis usjødyktigheten er et resultat av at kapteinen ikke førte tilstrekkelig 

tilsyn under godshåndteringen, vil rederen bli holdt ansvarlig. Nærmere om samspillet 

mellom tidsbefrakteren og kapteinen under godshåndteringen i kapittel 3.4. 

 

At kapteinen etter klausul 8 i utgangspunktet ”shall be under the orders and directions 

of the Charterers as regards employmet and agency”, endrer ikke kapteinens stilling hva 

angår hans rett og plikt til å nekte tidsbefrakteren å utføre godshåndteringen på en slik 

måte at skipets sikkerhet blir berørt. Begrunnelsen må være at kapteinen ikke er 

underlagt ordre som tidsbefrakteren etter certepartiet ikke har grunnlag for å gi.50 

 

Før lasteoperasjonen tar til må kapteinen foreta nødvendige kalkyler slik at stuing av 

lasten ikke medfører at skipets stabilitet blir berørt. Under godshåndteringen må han 

derfor sørge for å opprettholde stabiliteten, vanligvis ved å justere inntak av gods mot at 

skipets ballast slippes ut. Certepartiet har ingen konkret bestemmelse om stabilitet, men 

kravet til at skipet er stabilt må like fullt kunne utledes av kravet til sjødyktighet.51 

                                                 
50 Et eksempel kan hentes fra engelsk rett ”Sussex Oak” (1950) 83 Ll.L.Rep. 297 på side  307, [1950] 2 

K.B. 383 på side 396 som gjaldt en ordre om å seile til en usikker havn. 
51 Av sjøl. § 381 fremgår dette direkte, ved at ”stuing skal foregå slik at skipet er betryggende stabilisert 

og lasten sikret”. 
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Stabiliteten kan svikte på den enkelte reise52, eller være en svakhet ved selve 

konstruksjonen av skipet. Stabiliteten vil særlig kunne trues når tunge enkeltgjenstander 

som tog og containere forskyver seg under seilasen. Det kan oppstå vanskelige 

grensespørsmål om hvorvidt lasteskader skyldes usjødyktighet eller uforsvarligheter 

under godshåndteringen, og spesielt i forbindelse med utilstrekkelig stuing. Se nærmere 

om dette spørsmål i 3.4.2 og 3.4.5. 

 

3.3 Hensynet til sikker navigering 

At skipet er stabilt har selvsagt nær sammenheng med hensynet til sikker navigering, for 

stabiliteten vil være en forutsetning for at selve seilasen blir utført på en forsvarlig måte. 

Men hensynet til sikker navigering må også leses i en større sammenheng. 

Tidsbefrakteren vil nemlig før reisen tar til ha en plikt til å informere rederen om 

hvilken reise han ønsker at skipet skal utføre, sjøl. § 379 andre setning. Da rederen etter 

klausul 26 er ”responsible for the navigation of the Vessel”, vil det således være opp til 

kapteinen på rederens vegne å påse at godshåndteringen utføres på en slik måte at 

fartøyet faktisk kan utføre det planlagte reise.   

 

Særlige problemer oppstår hvis skipet overlastes. Fra amerikansk rett vises det til 

”Zacharia T”53, hvor skipet var begrenset til å laste 51.000 tonn råolje i forbindelse med 

seilasen gjennom Panamakanalen. Skipet lastet 53.000 tonn, og måtte på grunn av 

overlastingen omlaste i forbindelse med transitten gjennom kanalen. Voldgiftsretten 

uttalte at det var kapteinens plikt til å passe på at skipet var lastet slik at det kunne 

utføre den påtenkte reise uten forsinkelse eller ekstra utgifter. Rederiet ble således holdt 

ansvarlig for utgifter som påløpte. I samme retning peker ”Drosia”54 hvor skipet ble 

forsinket i to dager fordi skipet var lastet for dypt. Voldgiftsretten uttalte at skipet skulle 

lastes ”under the supervision of the Master. Accordingly the overload,…was due to 

negligence of the Master, the consequences of which are for the account of Owner.”  

                                                 
52 Se for eksempel ND 1963.71 Oslo Rilda, hvor fartøyet måtte kaste dekkslast over bord som følge av at 

skipet ble ustabilt under reisen. 
53 SMA nr. 2224 (1986), forholdet gjaldt tank-tidsbefraktning under et STB-formular, men er relevant i 

forhold til de tilsvarende klausuler under NYPE, se Wilford (1995) s 632. 
54 SMA nr. 1303 (1979). 
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Hvor langt strekker så rederens plikt til sikker navigasjon seg ved overlasting? Praksis 

viser at rederen ikke har et ubetinget ansvar for overlasting. For det første vil den 

kaptein som handler ut fra de opplysninger tidsbefrakteren gir ham, kunne stole på 

riktigheten av disse. Det vises i denne anledning til to saker som gjaldt lektring av last 

på grunn av en ”bar” utenfor Basarah.  Voldgiftsmennene fant i begge sakene at; ”the 

vessel’s faliure to arrive Basarah on even keel is a direct result of charterers’ faliures 

and therefore all costs including time to lighten the vessel to 29’ at Basarah should be 

borne by them”.55 

 

Videre må tidsbefrakteren normalt svare for overlasting som skyldes at han ikke har tatt 

tilstrekkelig hensyn til de opplysninger som kapteinen har gitt. I den amerikanske 

voldgiftsdommen ”Janna”56 måtte tidsbefrakteren derfor svare for overlasting som 

skyldes Supercargoens feil under godshåndteringen. Kapteinen hadde utrustet 

tidsbefrakterens Supercargo med de nødvendige spesifikasjoner, herunder skipets totale 

lastekapasitet. Retten fant at Supercargoen ikke hadde tatt nødvendig hensyn til denne 

informasjonen under utferdigelsen av stuingsplanen. Videre hadde kapteinen under 

godshåndteringen påpekt overfor tidsbefrakteren at Supercargoen ikke hadde opptrådt 

slik som var sedvanlig under lasting i denne havnen. Han fjernkontrollerte lasting og 

stuing, og normal praksis tilsa at hans tilstedeværelse var påkrevet. Retten fant således 

at tidsbefrakteren måtte svare for overlastingen, ”the requirement for supervision by the 

Master notwithstanding”.  

 

Hvem har så risikoen for godshåndteringen hvis skipet må losse og gjeninnlaste under 

reisen som følge av overlastingen? I den engelske Court of Appeal dommen 

”Aquacharm”57 skulle kapteinen etter tidsbefrakterens ordre påse at skipet ikke lastet 

mer enn at det kunne passere Panamakanalen. Kapteinen hadde ikke tatt høyde for 

ferskvannet som utgjør en del av kanalen, slik at skipet stakk for dypt. Dette resulterte i 

at fartøyet måtte foreta lektring av 636 tonn kull til et annet fartøy. Rederen krevde 

                                                 
55 Se Michelet (1997) side 117 med referanser. 
56 SMA nr. 3605 (2000). 
57 [1982] 1 Lloyd's Rep. 7 CA, fulgt opp i ”Pythia” [1982] 2 Lloyd's Rep. 160. 
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refusjon av tidsbefrakteren for godshåndteringsutgifter, herunder leie av alternativ båt 

etter klausul 8. Rederen fikk ikke medhold, fordi ”[t]he simple point is that the 

indemnity on its true construction, does not cover the costs of transhipment when it has 

been brought about by the fault of the master”. Et slikt standpunkt kan begrunnes med 

at tidsbefrakteren ikke skal betale dobbelt for lasting og lossing. Videre uttaler retten at; 

”this clause [klausul 8] applies only to loading and discharging at loading and 

discharging ports...the clause has no application to the unexpected partial transhipment 

of the cargo that occurred during this voyage” Dette innebærer at rederen også får 

risikoen for den godshåndtering som utføres under reisen, herunder at lasten blir 

tilstrekkelig stuet og sikret. 

 

I hvilken utstrekning påvirker underlasting kravet til sikker navigasjon? Underlasting 

vil enten være en følge av at skipet blir lastet på en uheldig måte slik at tidsbefrakteren 

ikke får tilgang til skipets fulle lastekapasitet (typisk ved plassering av 

enkeltgjenstander), eller at skipet faktisk ikke laster fullt (typisk i bulkfart). Hensynet til 

sikker navigering vil normalt ikke bli berørt på samme måte ved underlasting som ved 

overlasting, for det kommer ikke på tale at skipet stikker for dypt. De særlige 

utfordringer som gjør seg gjeldende ved underlasting, vil være hensynet til skipets 

stabilitet. I normaltilfellet vil manglende lastetyngde bli kompensert med inntak av 

ballast, slik at stabiliteten opprettholdes. Det kan likevel oppstå situasjoner hvor 

underlasting kan berøre skipets stabilitet. I bulkfart vil mengde last i lasterommene 

kunne være av betydning grunnet lastetypens rasvinkel. Det er derfor vanlig at de 

enkelte lasterom enten fylles under 30 % eller over 70 % slik at lastens frie overflate 

minimaliseres. Hvis det således gjenstår 40 % av lasterommets kapasitet etter lasting, 

vil kapteinen ikke kunne utføre reisen hvis lastetypens rasvinkel truer skipets stabilitet, 

klausul 26. 

 

Utenfor drøftelsen av om underlasting berører hensynet til sikker navigasjon, faller 

spørsmålet om kapteinen burde grepet inn på det grunnlag at klausul 8 pålegger ham en 

plikt til å påse at skipet blir så godt lastet som overhodet er mulig. Se nærmere om dette 

under 3.4.2. 
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Hensynet til sikker navigering, må også leses i sammenheng med rederens plikt til å 

stille skipet til tidsbefrakterens disposisjon, klausul 2. At tidsbefrakteren virkelig har 

tilgang til skipet, innebærer at kapteinen har en plikt til å påse at skipet ligger stille 

under lasting og lossing. Kapteinen må således føre tilstrekkelig tilsyn under 

fortøyningen, herunder være behjelpelig og rettlede landmannskap med særegenheter 

ved skipet. Hvis tidsbefrakteren således må gjennomføre lektring fordi skipet ikke 

ligger stille, kan ekstra utgifter i denne anledning falle på rederiet. Dette ble resultatet i 

den amerikanske voldgiftsdommen ”Ivan A. Lavelleja”58. Voldgiftsretten uttalte at; ”in 

the absence of any allegation that the dock itself was moving, responsibility for keeping 

the vessel safely alongside and tied up rests with the Owners.” En tilsvarende regel må 

kunne utledes i norsk rett, fordi sjøloven pålegger rederen å ”stille skipet til tids-

befrakterens rådighet”, sjøl. § 372 første ledd (m.u.), sammenholdt med at  forarbeidene 

understreker at tidsbefrakteren overtar retten til å benytte skipets transportkapasitet.59 

  

3.4 Hensynet til godset – tilsynets betydning 

Det er som nevnt naturlig at kapteinen påser at all lastehåndtering foregår på en slik 

måte at skipets sikkerhet ikke blir berørt. En kan således spørre seg om i hvilken 

utstrekning kapteinens ”supervision” også skal utøves med tanke på lastens sikkerhet, 

for det minnes om tidsbefrakterens plikt til å sørge for godshåndteringen. Rettspraksis 

viser at tilføyelsen ”under the supervision of the Master” har skapt store utfordringer 

med tanke på hvilken betydning den skal tillegges i det enkelte tilfellet. Utgangspunktet 

i norsk rett gir heller ikke et klart svar. Sjøl. § 381 første ledd sammenholdt med annet 

ledd pålegger tidsbefrakteren å ”sørge for” godshåndteringen med slik medvirkning av 

kapteinen ”som er vanlig i den fart det gjelder”. Her må man naturlig nok foreta en 

helhetsvurdering ut fra den konkrete situasjon. I det følgende foretas derfor en 

gjennomgang av funksjonsfordelingen og samspillet mellom tidsbefrakteren og 

kapteinen under godshåndteringen, for å belyse hvilke rettigheter og plikter som kan 

utledes av klausul 8. 

 

                                                 
58 SMA nr. 2848 (1992). 
59 NOU 1993:36 side 83 spalte 2. 
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3.4.1 Før skipet har lastet første gang 

Når et sjødyktig og lasteklart fartøy et stilt til tidsbefrakterens disposisjon innen det 

tidspunkt som er avtalt, har rederen i utgangspunktet oppfylt sine kontraktsmessige 

forpliktelser før lasting tar til. Det kan likevel spørres om klausul 8 krever at kapteinen 

på rederens vegne forplikter seg til at det foretas noe utover skipets tilstand. På 

oppfordring må kapteinen selvsagt gi tidsbefrakteren de opplysninger vedrørende skipet 

som har betydning for lastens sikkerhet under seilasen, være seg skipets generelle 

tilstand eller spesielle egenskaper. Slike opplysninger vil være avgjørende når 

tidsbefrakteren skal utarbeide en laste- og stueplan (prestow). 

 

Man kan videre spørre om kravet til at kapteinen utøver ”supervision” under 

godshåndteringen medfører at kapteinen på selvstendig grunnlag må foreta seg noe 

utover tidsbefrakterens forespørsler under forberedelsene. Utgangspunktet må være at 

kapteinen må informere tidsbefrakteren om de forhold ved skipet som vil være av 

betydning for ham. Dette vil være den naturlige konsekvens av det samarbeidet som tar 

til under godshåndteringen, og det må også sies å være sjølovens ordning, sjøl. § 379 

første setning. Kapteinen må således informere tidsbefrakteren om spesielle forhold ved 

fartøyet som har betydning for godsets sikkerhet ombord eller som kan medføre at 

stuingen må gjennomføres på en spesiell måte for ikke å bli skadet under seilasen. 

Typisk vil være lasterommenes konstruksjon, plassering av hovedmaskineri og annet 

utstyr som har påvirkning på plasseringen av lasten, ventilasjons- og dreneringssystemer 

og særegenheter ved laste- og losseutstyr om bord eller tilsvarende innretninger. Hva 

som kan kreves av opplysninger kan likevel bli modifisert ved at tidsbefrakteren før 

levering, og senest når fartøyet ankommer første lastehavn, har undersøkt skipet, 

klausul 3.  

 

Etter informasjon fra rederen eller tidsbefrakteren direkte, vil kapteinen på et tidspunkt 

før lasting tar til få vite hva slags gods som skal lastes og fraktes. Man kan således 

spørre seg om tilsynet også pålegger kapteinen å sette seg inn i lastetypens egenskaper 

og kvaliteter, for på den måten å være forberedt på hvorledes lastens sikkerhet skal 

ivaretas. Praksis viser at man ikke kan kreve mye av kapteinen i så henseende. I 
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”Startrans”60 skulle kapteinen utføre en transport av levende smolt. Fisken døde kort tid 

etter innlasting som følge av brennmanetrester i brønnvannet. Retten la til grunn at det 

ved tidspunktet for seilasen var ukjent at brennmaneter kunne forårsake skade på lasten 

i brønnbåt. Rederiet kunne derfor ikke klandres for det som skjedde og ble frifunnet.  

 

Etter amerikansk rett finnes også eksempler på at det i utgangspunktet er tidsbefrakteren 

som må ha risikoen for at kapteinen er informert om særegenheter ved lastens 

beskaffenhet. Spørsmålet var oppe i den amerikanske voldgiftssaken ”Mini Logic”61 

hvor rederen under et tidscerteparti hadde påtatt seg å frakte tidsbefrakterens tank-

containere. Retten fant det ikke klanderverdig at kapteinen hadde godtatt at tankene var 

stuet ”straight down” fremfor å benytte ”crisscross”-metoden. Under hardt vær, ble det 

oppdaget lekkasje fra en av containerne. Tankene inneholdt polyacrylamide flocculent, 

en flytende, voksaktig, kjemisk substans, som ble forsøkt vasket bort. Ved kontakt med 

vann ble innholdet geléaktig og glatt. Lekkasjen førte til at flere containere slet seg løs 

og gikk tapt. Voldgiftsretten fant ingen feil ved kapteinens handlemåte når uhellet først 

hadde inntruffet. Årsaken til tapet skyldtes fullt og helt lekkasjen og det var uaktsom at 

tidsbefrakteren ikke hadde informert mannskapet om bord om godsets egenskaper. 

 

Med tanke på skipets sikkerhet har derimot kapteinen både en plikt og rett til å føre 

tilsyn. Kapteinen må følgelig ta nødvendige skritt for å skaffe seg kunnskap om lastens 

egenskaper, slik at sjødyktigheten ikke trues. Fraktes kull, vil kravet til sjødyktighet 

medføre at kapteinen må påse at skipet faktisk kan frakte kullet uten at lasten eller 

skipet utsettes for fare. Hvis tidsbefrakteren er gitt valgfrihet til å frakte ulike typer kull, 

må det derfor kunne kreves av kapteinen at han kjenner til de ulike typer, slik at han er 

forberedt på om den aktuelle last er selvantennelig. Hvis så, må han ta de nødvendige 

skritt for å sikre at skipet har påkrevet ventilasjonssystem.  

                                                 
60 ND 1993.360 Hålogaland, forholdet gjaldt ikke tidscertepartifart, men gode grunner taler for at 

tilsynsplikten ikke medfører et strengere krav til kapteinens aktsomhet en hva som følger av sjølovens 

ordning. En avtalebestemmelse under konnossementet som fraskriver transportøren ethvert ansvar for 

transport av smolt, vil i dag ikke anses gyldig etter sjøl. §254 fjerde ledd, jfr. § 277, se for eksempel 

ND 2001.164 NH ”Sea Star”. 
61 SMA nr. 2798 (1991), for ytterligere kommentarer se Lloyd’s Register - Fairplay, 12. september 1991, 

side 35. 
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3.4.2 Lasting og stuing av godset 

En forutsetning for at tidsbefrakteren skal kunne laste, er at tidsbefrakteren får tilgang til 

skipet. Ved levering plikter rederen derfor å stille fartøyet til tidsbefrakteren disposisjon 

på det bestemmelsessted som fremgår av certepartiet, være seg en bestemt lasteplass i 

en bestemt havn, at lasting foretas fra en flytebrygge eller på åpent hav fra et annet skip, 

offshore-innretning etc. I certepartiperioden vil rederen normalt få tilsvarende 

instruksjoner fra tidsbefrakteren. Det minnes i denne anledning om at tidsbefrakteren 

skal ha faktisk tilgang til skipet, slik at kapteinen må påse at det ligger stille under 

lastingen. 

 

Før lasting tar til, vil det være normalt at det utarbeides en stuingsplan som viser 

stuingsprosessens fremgang, herunder hvor lasten skal plasseres, hvordan lasten skal 

stues etc. Hvem som utarbeider en slik stuingsplan, vil kunne variere etter hvilken type 

last som skal stues. I bulkfart stilles ikke særlige krav til plassering og stuing. Det er 

derfor vanlig at kapteinen utferdiger en ”cargo plan” som angir hvilke lasterom som 

skal lastes, i hvilken rekkefølge og hvilken mengde. Dette for å påse at skipets stabilitet 

ikke blir berørt. I containerfarten stilles det derimot betydelig strengere krav til logistikk 

og sikring. I slik fart er det mer vanlig at tidsbefrakteren og kapteinen utarbeider en 

stuingsplan i fellesskap. Hvis tidsbefrakteren står alene for utarbeidelsen, vil rederen 

uansett kunne kreve at kapteinen godkjenner planen, for å sikre at sjødyktigheten og 

nautiske forhold er ivaretatt. 

 

Lasting vil som nevnt foretas av tidsbefrakteren ved hjelp av dennes eget eller skipets 

godshåndteringsutstyr. Det minnes om at kapteinen må påse at alt slikt utstyr om bord er 

funksjonsdyktig og vedlikeholdt. Tilsynet vil således kreve at kapteinen instruerer 

tidsbefrakterens menn i bruken, herunder informere om eventuelle særegenheter som er 

av betydning. 

 

Under lasting og stuing vil kapteinen kunne ha formeninger om hvorledes gods-

håndteringen bør utføres. I så henseende vil det derfor kunne oppstå uenighet mellom 

kapteinen og tidsbefrakterens menn under utførelsen. Hvis godshåndteringen truer 
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sjødyktigheten, har kapteinen som nevnt både rett og plikt til å gripe inn. Hvis 

godshåndteringen kun truer lastens sikkerhet, kan man spørre seg om kapteinen således 

plikter å foreta seg noe? Etter klausul 8 er det i utgangspunktet tidsbefrakteren som har 

risikoen for at godset lastes og stues forsvarlig, fordi all godshåndtering foretas ”at their 

risk”. Men selv om kapteinen ikke vurderer skipets sikkerhet som truet, vil han måtte 

underrette tidsbefrakteren og gripe inn hvis han mener at godshåndteringen ikke blir 

utført på en forsvarlig måte. En slik forståelse fremkommer ikke direkte av certepartiets 

ordlyd, men det kan hevdes at det alminnelige ulovfestede lojalitetskrav i kontrakts-

forhold62 tilsier en slik innfortolkning. Forarbeidene63 til sjøloven støtter også dette syn, 

hvor det fremkommer at hvis kapteinen mener at stuingen eller sikringen av lasten ikke 

er forsvarlig, ”plikter han å underrette tidsbefrakteren om dette”. Forarbeidene viser til 

sjøl. § 131 som sier at; ”skipsføreren skal påse at lasten blir behørig stuet”, 

sammenholdt med sjøl. § 134 og § 383. Hvis kapteinen således mener stevedorenes 

håndtering av lastekranen kan medføre at lasten kan falle av under lasting, at 

lasteutstyret åpenbart ikke tåler utførelsen, at lasten ikke er sikret godt nok under lasting 

eller at den blir stuet på en slik måte at den skades må han gripe inn og underrette 

tidsbefrakteren om disse forhold. 

 

Hvor langt strekker således underrettelsesplikten seg? Utgangspunktet må være at den 

underliggende lojalitetsplikten i kontraktsforhold generelt ikke krever mer av partene 

enn det som er rimelig, jfr. Rt. 1988.1078. Tidsbefrakteren kan derfor ikke klandre 

kapteinen for forsømmelser, når han selv lett kunne ha skaffet seg nødvendig 

informasjon.64 Hva som er ”rimelig” vil derfor avhenge av den konkrete situasjon. 

Praksis viser at kapteinen har oppfylt sin plikt til å underrette så lenge han har protestert 

direkte overfor tidsbefrakteren mot det han mener er en uforsvarlig godshåndtering. 

                                                 
62 Se Rt. 1988.1078 hvor Høyesterett fastslår at det i kontraktsforhold generelt ”må stilles krav til aktsom 

og lojal opptreden” mellom partene så lenge kontraktsforholdet består. Nærmere om det alminnelige 

lojalitetskrav i kontrakt, se Selvig (1997) Hefte 1, side 14 flg. 
63 NOU 1993:36 side 87 spalte 2. 
64 Se Rt. 1995.245 som belyser spørsmålets betydning generelt i kontraktsforhold, samt kommentarer i 

Selvig (1997) Hefte 1, side 18. 
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Dette var tilfellet i den amerikanske dommen ”Katingo Hadjipatera”65 hvor godset ble 

skadet fordi det var plassert slik at det hindret tilstrekkelig ventilering. Retten fant at 

rederen ikke kunne holdes ansvarlig på grunnlag av manglende ”supervision”, da 

kapteinen hadde protestert på tidsbefrakterens stuingsmetode. En forutsetning for at 

rederen skal holdes ansvarsfri på grunn av kapteinens protest, vil være at kapteinen også 

handler i tråd med denne. I den amerikanske voldgiftsdommen ”Union Spirit”66 ble 

rederen således holdt ansvarlig under certepartiet for lasteskader som følge av 

stevedorenes uforsvarlige stuingsmetode, på tross av kapteinens fremsatte 

motforestillinger til stuingsmetoden. Årsaken var at kapteinen undertegnet et ”rent” 

konnossement da stevedorene ignorerte hans protest. I en slik situasjon, mente retten at 

kapteinen ikke skulle underskrevet før han hadde fått tidsbefrakterens godkjennelse. 

 

Videre kan man ikke anse kapteinen som en ekspert som kjenner alle tenkelige typer 

forhold som kan medføre skade på lasten. Her må målestokken være hvorledes en vanlig 

og fornuftig kaptein ville ha handlet i det enkelte tilfellet. Dette må kunne utledes av 

alminnelige rettsprinsipper, og norsk rett kan derfor sies å være i samsvar med 

dommerens uttalelser i den engelske dommen ”Boleslaw Chobry”67; ”the standard of 

skill and care to be applied by the Court is that of the ordinary mariner and not of the 

extraordinary one, and seamen under criticism should be judged by reference to the 

situation as it reasonably appeared to them at the time, and not by hindsight”. Den 

amerikanske voldgiftsdommen ”Praxitelis”68 er et illustrerende eksempel. Kapteinen 

nektet å åpne lukene til skipets lasterom på tidspunktet for lasting. Årsaken var at 

kapteinen, i motsetning til tidsbefrakteren, mente det kraftige regnværet ville påføre 

tidsbefrakterens påfølgende last - avispapir – fuktskade, og han ville forsikre seg om at 

rederen ikke ville bli holdt ansvarlig på grunn av hans utilstrekkelige ”supervision”. 

Tidsbefrakteren argumenterte for at det var han som i utgangspunktet hadde risikoen for 

godset, og at han derfor kunne forlange at lukene skulle åpnes. I alle tilfelle hevdet han 

                                                 
65 ”Katingo Hadjipatera” SDNY, 2nd Cir. (1951) 194 F 2d 449 sitert i “Heinz Horn” [1970] 1 Lloyd's 

Rep. 191. 
66 SMA nr. 1854 (1983). 
67 [1974] 2 Lloyd's Rep 308. 
68 SMA nr. 3564 (1999). 
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at skipet var off hire all den stund lukene var stengt. I ettertid viste det seg at avispapiret 

ikke ville blitt skadet, fordi tidsbefrakterens spesielle innpakningsmetode hadde 

forhindret dette.  Flertallet av voldgiftsdommerne (2 mot 1) ga imidlertid ikke tids-

befrakteren medhold, for de mente etter en konkret vurdering at; ”there is no question in 

our minds that the evidence points to a diligent and experienced shipmaster who was 

concerned about the safety of both his ship and the cargo, and acted accordingly”. 

 

Hvis uttalelsen i ”Boleslaw Chobry” legges til grunn, kan man således ikke klandre den 

fornuftige kapteinen i ettertid, selv om det viser seg at hans vurdering der og da ikke var 

i overensstemmelse med oppdatert fagkunnskap, og det ikke var uforsvarlig at 

kapteinen ikke hadde slik kunnskap. Det synes derfor for strengt at mindretallet i 

”Praxitelis” (voldgiftsdommer Lucienne C. Bulow) gir tidsbefrakteren medhold i at 

skipet var off hire på det grunnlag at han faktisk var mer kunnskapsrik enn kapteinen. 

Bulow uttaler at; ”It seems to me that where a technical question of protecting a 

particular cargo arises, the party with the greater experience in properly wrapping, 

packing and stowing such cargoes should prevail.” Det kan hevdes at mindretallets 

generelle syn sannsynligvis ikke vil føre frem i norsk rett. Ut fra omstendighetene ville 

således den ”vanlige og fornuftige” kapteinen bli plassert i en urimelig vanskelig 

situasjon hvis det, som i den foreliggende sak, oppstår uenighet om hvem som besitter 

mest erfaring og kunnskap. 

 

På den andre side kan det hende at kapteinen overfor tidsbefrakteren uttrykker sin 

uerfarenhet med lastetypen eller stuingsmetoden, og derfor må feste sin lit til 

tidsbefrakterens ekspertise under godshåndteringen. Praksis viser at det ikke kan kreves 

stort av kapteinen i en slik situasjon. I den amerikanske voldgiftsdommen ”Punica”69 

skulle fartøyet frakte stålplater, og kapteinen ble informert av tidsbefrakteren at 

stevedorene ville benytte den såkalte ”California Block Stow”-metoden. Kapteinen ga 

uttrykk for at han i utgangspunktet var skeptisk til stuingsmetoden, blant annet på grunn 

av manglende erfaring. Tidsbefrakteren uttalte imidlertid at stuingsmetoden var både 

anerkjent og i utstrakt bruk, samt at stevedorene var eksperter på området. På denne 

bakgrunn godkjente derfor kapteinen stuingsplanen, for hans egne kalkulasjoner viste at 

                                                 
69 SMA nr. 3513 (1999). 
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sjødyktigheten ikke ble berørt. Under hardt vær slet stålplatene seg løs og ble skadet. 

Retten fant at skaden på lasten oppsto som følge av utilstrekkelig stuing. Tids-

befrakteren hevdet klausul 8 påla kapteinen å gjøre seg kjent med stuingsmetoden, slik 

at han dermed hadde oppdaget at stålplatene ikke ble stuet på en forsvarlig måte. Dette 

fikk han ikke medhold i, fordi retten fant at tidsbefrakteren under slike omstendigheter 

har ”usurped the supervision of the cargo operation by virtue of its superior knowledge 

of a specialized stowage system completely unfamiliar to the Master” 

 

Det er særlig i tidsbefrakterens interesse at skipet lastekapasitet utnyttes til det fulle, for 

transportkostnadene i tidscertepartifart er som nevnt tidsbasert, uavhengig av hvor mye 

gods som fraktes. Hvem har således risikoen for at skipets lastekapasitet ikke utnyttes til 

det maksimale, at lasten stues på en slik måte at havner må ”hoppes over” eller at 

utgiftene ved lossing øker vesentlig? I utgangspunktet tilsier certepartiets funksjons-

fordeling at det må være tidsbefrakteren som bærer risikoen. Det er hans medhjelpere 

som utfører all godshåndtering, selv om kapteinen og tidsbefrakteren har kommet til 

enighet om en laste- og stueplan. Kapteinens tilslutning er først og fremst et resultat av 

at hans plikt til å vurdere håndteringens innvirkning på sjødyktigheten. Spørsmålet blir 

om kapteinens ”supervision” forrykker risikovurderingen på det grunnlag at han har en 

plikt til å påse at skipet blir lastet så godt som overhodet er mulig, herunder at lasten 

legges i riktig rekkefølge. Etter den funksjonsfordeling som certepartiet oppstiller lest i 

lys av sjølovens ordning, kan det hevdes at en slik forståelse vil være å trekke tilsynet 

for langt. Videre synes det ikke å foreligge praksis som støtter en slik forståelse. At 

kapteinen undertiden må underrette tidsbefrakteren hvis han mener at stuingen kan 

utsette lasten for fare, kan ikke støtte en slik fortolkning.  

 

På den andre side kan det argumenteres for at dersom en vanlig og fornuftig kaptein i 

den samme situasjon åpenbart ville valgt en annen stuingsmetode, burde han ha grepet 

inn. Dette syn kan begrunnes med at det er kapteinen som har best kunnskap til skipets 

særegenheter, herunder lasterommets utforming, og er derfor nærmest til å påpeke at 

stuingsmetoden vil kunne medføre at kapasiteten ikke utnyttes til det fulle. Videre kan 

det hevdes at mannskapets plikt til å yte ”customary assistance” i klausul 8 

sammenholdt med den medvirkningsplikt som oppstilles i sjøl. § 381 annet ledd, taler i 

samme retning. Dette syn har også støtte i litteraturen, som antar at kapteinen etter 
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norsk rett har en plikt til å underrette tidsbefrakteren under lasting og stuing hvis han 

meder at utførelsen ikke er plass-økonomisk.70 Formentlig vil det i utgangspunktet 

kreves relativt sterke bevis for å fastslå at kapteinen virkelig har begått feil i en slik 

situasjon. Hvis det på den annen side kan godtgjøres at den erfarne kapteinen innehar 

spesiell kunnskap i forbindelse med godshåndteringen for en spesiell lastetype i sitt 

skip, kan det tenkes at beviskravet blir senket. 

 

Etter at varene er lastet om bord og stuet, vil kapteinen utferdige en ”mates receipt”, 

hvor han har nedfelt hva som er mottatt og i hvilken tilstand lasten holder. Dokumentet 

har to funksjoner. For det første er dokumentet kapteinens ”kvittering” for at han har 

ført tilstrekkelig ”supervision” med lastehåndteringen. Hvis kapteinen mener at det er 

uregelmessigheter under godshåndteringen, bør dette noteres slik at rederen ikke pådrar 

seg ansvar. Dernest danner kommentarer og anmerkninger grunnlaget for konnos-

sementets innhold. Hvis kapteinen ikke har noe å bemerke, blir konnossementet 

betegnet ”rent”.  

 

3.4.3 Under seilasen 

Under seilasen vil tidsbefrakteren normalt være avskåret fra å føre tilsyn med lasten, 

med mindre han har oppnevnt en ”Supercargo” for å påse at hans interesser blir ivaretatt 

på best mulig måte, klausul 14. Er skipet ikke er utrustet med en slik representant, vil 

godsets ve og vel være overlatt til mannskapet. Certepartiet vil selvfølgelig kunne 

nedfelle konkrete plikter som kapteinen må utføre. Etter NYPE 46 klausul 12 skal 

kapteinen ”use due dilligence in caring for the ventiltion of the cargo”, i Boxtime 

klausul 10(d)(ii) skal kapteinen ”ensure that all lashings are regularly checked whilst at 

sea”, Shelltime klausul 1 skal skipet være ”fully coiled and capable at all times of 

heating and maintaining cargo at a temperature of…” og etter Reeftime klausul 43 har 

kapteinen en plikt til å passe på at kjølemaskineriet fungerer som det skal under reisen. 

NYPE 93 er taust hva angår slike konkrete plikter under seilasen, og man kan således 

                                                 
70 Se Michelet (1997) side 120 med henvisninger. I amerikansk rett vil disse argumenter ikke føre frem, 

da kapteinen vil være tidsbefrakterens ”borrowed servant” med tanke på utnyttelse av skipets 

lastekapasitet, se ”Robertina”, SMA nr. 1157 (1977). Heller ikke engelsk rett vil i utgangspunktet holde 

rederen ansvarlig, jfr. de prinsipper som er oppstilt i ”Ovington Court” over. 
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spørre seg om kravet til ”supervision” pålegger rederen noe utover de nautiske gjøremål 

under utførelsen av selve seilasen. 

 

Utgangspunktet er at mens godset er i tidsbortfrakterens varetekt, vil kapteinen på 

rederens vegne ha en plikt til å dra tilbørlig omsorg for godset. Dette følger av 

alminnelige rettsregler, certepartipraksis og er for øvrig sjølovens ordning, sjøl. § 383 

og §§ 138, 262. Av forarbeidene71 til sjøloven fremgår det at medvirkningsplikten som 

oppstilles i § 381 annet ledd, ikke kun får betydning ved laste- og losseoperasjonene, 

men også under seilasen. Det nevnes at medvirkning i praksis vil begrense seg til 

rengjøring av skipets lasterom og andre forhold som gjelder klargjøring av skipet for 

neste last. Men hva med den last som transporteres? Utgangspunktet er at 

medvirkningsplikten som oppstilles i sjøloven, skal måles opp mot hva ”som er vanlig i 

den fart det gjelder”. Kapteinen plikter således å føre tilsyn med den transporterte last i 

henhold til kutyme eller sedvane og tilsynets innhold vil derfor være gjenstand for 

variasjon. Fraktes således levende dyr72, taler gode grunner for at kapteinen må påse at 

dyrene fores, vannes, luftes, stelles og eventuelt får den behandling som er nødvendig, 

selv om certepartiet ikke eksplisitt sier noe om dette.  

 

Videre kan lastens egenart kreve at kapteinen eksempelvis må foreta nødvendig luftig 

av lagerrommene, slik at fukt ikke skader lastetyper som korn og sement. Dette 

fremgikk eksplisitt av NYPE 46 klausul 12, men er ikke er tatt med i 93-utgaven. Den 

generelle omsorgsforpliktelse taler imidlertid for at en tilsvarende regel kan utledes av 

NYPE 93. Fra et sjødyktighetssynspunkt, må skipet være utrustet med tilstrekkelig 

ventileringsvifter, fordi skipet skal være ”fitted for ordinary cargo service”, klausul 2. 

Hvis lasterommene ikke er utstyrt med automatiske vifter, må svanehalser tildekkes i 

hardt vær, slik at sjøvannet ikke trenger ned og skader lasten. Videre kan 

medvirkningsplikten innebære at kapteinen må utføre temperaturovervåkning av lasten, 

for eksempel hvis lasten er selvantennelig. Endelig nevnes at kapteinen må påse at 

stuingsutstyret ikke har slitt seg, eller at godset har forrykket seg under seilasen. 

 

                                                 
71 NOU 1993:36 side 87 spalte 2. 
72 Se forutsetninger nevnt i 2.3.3. 
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Et særlig problem oppstår når godset er pakket på en slik måte at kapteinen ikke har 

tilgang til det. Dette er spesielt aktuelt i containerfart.73 Hvis kapteinen således ikke har 

tilgang til godset, vil tidsbefrakteren i utgangspunktet ikke kunne kreve at kapteinen 

fører tilsyn med innholdet, med mindre certepartiet eksplisitt pålegger kapteinen dette. 

Dette er for øvrig sjølovens ordning, sjøl. § 256. Et slikt syn støttes av amerikansk 

rettspraksis, hvor kapteinen i et slikt tilfelle ikke har en plikt til å bryte forseglingen for 

å kontrollere innholdet.74 Når det gjelder stuing av selve containeren, vil tidsbefrakteren  

være ansvarlig for utførelsen etter klausul 8. 

 

Fra tidsbefrakters side vil fordelen ved å frakte gods i containere være at risikoen for 

tyveri og manko for øvrig minimaliseres. Fordi mannskapet er beskåret tilgang, vil 

rederen vanligvis kreve at konnossementet derfor inneholder en ansvarsfraskrivelse, 

som sier at containeren ”is said to contain” eller ”shipper’s weight load and count”. 

Betyr en slik tilføyelse at avskiper (som kan være tidsbefrakteren) har et objektivt 

ansvar for riktigheten av opplysningene? I den australske dommen ”Esmaralda I”75 

hadde tids-befrakteren (på oppdrag av avskiperen) skaffet en container som skulle frakte 

437 pappkasser med ulikt innhold fra Rio Grande til Sidney. Da mottakeren brøt 

forseglingen, ble det oppdaget et manko på 118 kasser i henhold til konnossementet. Da 

forseglingen ikke var brutt under seilasen, var det mest sannsynlig at tyveriet hadde 

funnet sted før avskiping. Avskiperne måtte derfor holdes ansvarlig for at innholdet i 

containeren ved avskipning, stemte med beskrivelsen i konnossementet. Av sjøl. § 301 

fremgår en tilsvarende bestemmelse om avlasterens garantiansvar. 

 

For øvrig minnes det om at kapteinen er pålagt en generell underrettelsesplikt under 

seilasen ”om alle forhold vedrørende skipet og reisene som har betydning for 

tidsbefrakteren”, sjøl. § 379. 

 

                                                 
73 I dag reguleres containerfart vanligvis av Boxtime-certepartiet, men før dets tilblivelse i 1990 var det 

vanlig at NYPE 46 ble benyttet også for denne type transport. 
74 Se for eksempel ”Salvador” 1986 AMC 874. 
75 [1988] 1 Lloyd's Rep. 206. 
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3.4.4 Lossing og utlevering av godset 

Under konnossementet vil utleveringen av godset medføre forpliktelser både for 

transportøren og vareeieren. Mottakeren kan eksempelvis bare kreve godset utlevert 

såfremt denne identifiserer seg som konnossementsinnehaver, sjøl. § 304 jfr. § 302. 

Transportøren har på sin side forpliktet seg til å ikke utlevere godset til andre enn 

konnossementsinnehaveren, sjøl. § 292 første ledd nr 2. Hvis transportøren derimot 

godtar utlevering av godset uten presentasjon av konnossement til en person som 

presumptivt synes å være innehaver, for eksempel fordi tredjeperson overtaler 

transportøren om at han er rette innehaver eller handelsvane tilsier utlevering uten 

presentasjon av konnossement, kan det hende at den rette innehaver melder seg i 

ettertid. I en slik situasjonen vil transportøren være ubegrenset ansvarlig for det faktiske 

tap vareeieren blir påført, for som Falkanger skriver i ”Innføring i sjørett” på side 296, 

vil transportøren ikke kunne ”påberope seg kontraktsmessige ansvarsfritak eller 

ansvarsbegrensede klausuler, og de lovsatte regler hjelper ham ikke. Han kommer ikke 

under kolloreglene, ei heller reglene i sjøl. kap 9. Og endelig: Han vil ikke være 

beskyttet under sin P&I-forsikring”. 

 

I normaltilfellet vil transportøren være forpliktet til å utføre lossing under 

konnossementet, og godset skal videre utleveres ”på en slik måte at det lett og sikkert 

kan mottas”, sjøl. § 268. Hvis godset skades under lossing, blir transportøren således 

ansvarlig for skaden, sjøl. § 275. Hvis rederen er kontraherende transportør, må han 

svare for skaden under konnossementet, selv om tidsbefrakteren utførte lossingen. 

Certepartiets klausul 8 virker ikke ansvarsbefriende for rederen under konnossementet, 

selv om klausulen er inkorporert i konnossementet, se ”Coral” (omtalt i 2.2.2).  

 

Konnossementets kvitteringsfunksjon gjør seg gjeldende ved at innehaveren kan 

sammenholde godsets tilstand ved utlevering med beskrivelsen i konnossementet, 

sjøl. § 292 første ledd nr. 1. Er det differanse, representerer den skader eller tap 

inntruffet mens godset var i transportørens varetekt som transportøren må svare for. 

Hvis mottaker ikke er tilstede eller for øvrig ikke i stand til å motta godset som avtalt, 

vil transportøren kunne losse lasten ”under sikker forvaring for mottagers regning”, 

sjøl. § 271 første ledd. I dette ligger et krav om at oppleggingen må være forsvarlig, slik 

at transportøren må forsikre seg om at oppbevaringsplassen ikke medfører risiko for 
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godset. Etter annet ledd må varesiden gis underretning om at godset er ”lagt opp”, og 

det skal gis en frist hvoretter transportøren vil kunne selge eller ”råde over godset på 

annen forsvarlig måte”, sjøl. § 272. Hvis tidsbefrakteren er kontraherende transportør, 

har han risikoen for opplegging og varsling under konnossementet. Hvis tidsbefrakteren 

overlater utførelsen til rederen, vil sistnevnte overta risikoen under konnossementet etter 

sjøl. § 286, men i regressomgangen vil rederen kunne fremme et krav mot tids-

befrakteren under klausul 8 for påløpte utgifter. Skades godset, må rederen imidlertid 

svare for sine feil. 

 

Når tidsbefrakteren er kontraherende transportør, blir spørsmålet videre om rederen 

plikter å sørge for lossing overfor vareeieren? Hvis lastens sikkerhet ikke er truet, og det 

ikke er mulig å få kontakt med tidsbefrakteren, vil kapteinen trolig måtte avvente 

situasjonen til kontakt er opprettet. Hvis dette forsinker utleveringen, må rederen sørge 

for at mottakeren underrettes, for han vil være ansvarlig for den del av transporten som 

han utfører, sjøl. § 262 tredje ledd, jfr. § 286. Hvis rederen like fullt utfører lossing, må 

han svare for skade og kan pådra seg erstatningsansvar overfor tidsbefrakteren etter 

alminnelige erstatningsregler utenfor kontrakt. 

 

Men hva hvis kapteinen oppdager at godset må losses for ikke å bli skadet? Hvis 

kapteinen ikke får kontakt med tidsbefrakteren, har rederen i utgangspunktet en plikt 

overfor vareeieren til å sørge for at lossing blir gjennomført, for rederen som under-

transportør må ta vare på godset etter samme regler som tidsbefrakteren for ikke å pådra 

seg ansvar, sjøl. §§ 138, 262, 275 jfr. § 286. På spissen kommer spørsmålet hvis 

tidsbefrakteren som kontraherende transportør nekter kapteinen å utføre lossing. På den 

ene siden har rederen som nevnt en plikt til å losse under konnossementet hvis han 

oppdager at lastens sikkerhet tilsier dette. På den andre er kapteinen i henhold til 

certepartiet ”under the orders and directions of the Charterers as regards employment 

and agency”, klausul 8. Det er uklart hvilken bestemmelse som skal ha forrang, men i 

denne situasjonen er vi i kjernen av begrunnelsen for sjølovens tvingende regler, og 

dette taler for at hensynet til vareeieren må få forrang. Dette syn støttes av at certeparti-

partene har avtalt at certepartiet skal være ”subject to” Paramount-klausulen, som viser 

til sjølovens tvingende regler om stykkgodstransport. Dette taler for at klausul 8 i dette 

tilfellet må tolkes innskrenkende. Hvis ikke, oppstiller ansvarsreglen i sjøl. § 275 i 
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realiteten et ubetinget ansvar for rederen i oppgjørets time; hvis tidsbefrakteren ikke har 

evne til å gjøre opp for seg under konnossementet som følge av at han har nektet 

lossing, må rederen dekke tapet fordi som undertransportør er han solidarisk ansvarlig 

med tidsbefrakteren overfor vareeieren for den del av transporten han utfører, sjøl. § 

286 og § 287. I praksis vil partene løse et slikt problem ved at tidsbefrakteren utsteder et 

”Letter of Indemnity” (LOI) som vil frita rederen for ansvar.  

 

Hvis rederen foretar lossing og godset skades under losseoperasjon, vil tidsbefrakteren 

som kontraherende transportør i første omgang måtte svare for skade under konnos-

sementet. Spørsmålet blir om tidsbefrakteren kan kreve at rederen må svare for skaden 

etter alminnelige erstatningsregler, for rederens handling er ikke et brudd på kontrakts-

rettslige forpliktelser under certepartiet. Tidsbefrakteren vil sjelden få medhold i et slik 

krav. Det følger av prinsippet om negotiorum gestio at når gjerningspersonen handler på 

vegne av en annen for å ivareta dennes interesser, kan man ikke forvente samme grad av 

aktsomhet som om han hadde handlet i sin egen. Kapteinen blir således å anse som en 

mellommann i ansvarsforholdet mellom tidsbefrakteren og vareeieren. 

 

Man kan spørre seg om reglen om uanmodet nødhjelp forutsetter at kapteinen faktisk 

ivaretar tidsbefrakterens interesser? Praksis og juridisk litteratur støtter ikke dette syn, 

slik at reglen vil kunne få anvendelse selv om lasten skades. Det vises her til 

mindretallets syn i Andø-dommen.76 Dampskipet Andø hadde galeasen Republik på 

slep, og kom ut i storm. For å kunne gjennomføre slepingen slik at Republik ikke skulle 

bli påført skader, måtte Andø kaste dekkslast over bord. Eieren av dekkslasten krevde 

erstatning, og fikk medhold etter reglene om nødrettsansvar. Når det gjaldt spørsmålet 

om hvem som var ansvarssubjekt i forholdet mellom Andø og Republik, var det enighet 

Høyesterett om at Republik måtte holdes ansvarlig. Men det var dissens 4-3 når det 

galdt Andø. Flertallet holdt partene solidarisk ansvarlig, mens mindretallet (Dommer 

Prydz, Frisak og Justitiarius Thinn) holdt Andø ansvarsfri etter unntagelsesbestem-

melsen i den tidligere sjøl. § 142. Dette syn kunne likevel som Nygaard uttaler i sin 

artikkel i TfR (1974)77 fullt og helt vært bygget på negotiorum gestio-regelen. 

                                                 
76 Rt. 1916.666. 
77 Nygaard 1974, på side 289. 
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Under certepartiet vil tidsbefrakteren i kraft av sin instruksjonsmyndighet, beordre 

skipet til det sted hvor han ønsker at lossing skal utføres, klausul 5. Dette vil normalt 

være en bestemt losseplass i en bestemt lossehavn, bøye, flytebrygge, offshore-

innretning etc. Vanligvis vil certepartiet gi tidsbefrakteren valgfrihet mellom en av flere 

ulike losseplasser, og da må tidsbefrakteren angi lossested innenfor rammen av 

transportdokumentet.78 Når skipet er losseklart, er det tidsbefrakteren som sørger for 

lossing idet ”Charterers shall perform all cargo handling, including…discharging”, 

klausul 8. Under selve losseoperasjonen, vil kapteinens rolle og samspillet med 

tidsbefrakterens menn ikke sies å være prinsipielt forskjellig fra det som er sagt 

vedrørende lasting over. Det minnes for øvrig om at rederen er ansvarlig for at skipet 

ligger stille, slik at tidsbefrakteren ikke påføres økt risiko. Med tanke på utførelse og 

risikoen for lossing under reisen, vises det til det som er sagt i 3.3. 

 

Selv om den kontraherende transportøren blir holdt ansvarlig under konnossementet i 

første omgang, vil han i regressomgangen kunne holde certepartimotparten ansvarlig 

under certepartiet. Avgjørende for hvilken vei regressen går, vil derfor som nevnt 

avhenge av hvem som er bundet av konnossementet. Hvis rederen er kontraherende 

transportør, er han som nevnt forpliktet til å sørge for lossing under konnossementet. I 

regressomgangen skal rederen imidlertid stilles i samme situasjon som om tids-

befrakteren faktisk hadde utført lossingen etter certepartiets klausul 8.79 Hvis godset ble 

skadet under losseoperasjonen, må rederen imidlertid svare for sine kontrakts-

medhjelperes feil. Dette må gjelde selv om lossing i utgangspunktet er tidsbefrakterens 

”risk” etter klausul 8, for bestemmelsens gjelder underforstått de tilfeller hvor 

tidsbefrakteren selv sørger for utførelsen. 

  

Vareeieren kan også rette krav mot rederen som kontraherende transportør under 

konnossementet som følge av manko eller at han har mottatt feil last. Hvis tids-

befrakteren har utført losseoperasjonen, vil rederen i regressomgangen kunne kreve at 

                                                 
78 Se nærmere om dette i Wilford (1995) side 141 og 177 flg. og Michelet (1997) side 72 flg.  
79 Se nærmere om erstatningsansvar i kontrakt, Selvig (1997) hefte 2, side 166 flg. 
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tidsbefrakteren dekker det tap som oppstår, for tidsbefrakteren har risikoen for 

”tallying”, klausul 8. Hvis kapteinen imidlertid ikke har ført tilstrekkelig ”supervision” 

under lossingen og utleveringen, kan det hende at regressen ikke fører frem såfremt 

kapteinen forsto eller burde forstått at tidsbefrakterens mannskap losset uriktig mengde 

eller at feil type last ble utlevert vareeieren. 

 

Hvis tidsbefrakteren frakter egen last, kan markedssituasjonen eller forholdene ellers 

medføre at han ikke ønsker å gjennomføre lossing på det tidspunkt som skipet etter 

planen skal være losseklart. Skipet blir således brukt som lagringsplass80, og det kan 

spørres om tilsynet krever noe ekstra av kapteinen i denne situasjonen. Det er i 

utgangspunktet opp til tidsbefrakteren hvorvidt han ønsker at lossing skal gjennomføres. 

Hvis kapteinen får instruksjon fra tidsbefrakteren om å ligge stille og avvente 

situasjonen, har han følgelig ikke rett eller plikt til å losse, selv om han mener at dette 

vil være til godsets beste. Hvis rederen ikke får kontakt med tidsbefrakteren, og 

kapteinen oppdager at lastens sikkerhet er truet, må kapteinen også i dette tilfellet sørge 

for at lossing gjennomføres som følge av den generelle omsorgsplikt som certepartiet 

oppstiller (se 3.4.3). 

 

Hvis skipets sikkerhet blir berørt som følge av at godset ikke blir losset til avtalt tid, kan 

man spørre seg om kapteinen kan losse for tidsbefrakterens regning og risiko. Dette kan 

eksempelvis forekomme hvis tidsbefrakteren ikke har sørget for tilstrekkelig stempling 

av lasten med stålplater. Hvis platene forskyver seg, vil vingtankene med ballast kunne 

punkteres og vesken trenge inn i skipets lasterom. Skipets stabilitet blir følgelig truet og 

i ytterste konsekvens kan fartøyet brekke. Godsets sikkerhet vil nødvendigvis bli berørt 

i et slikt tilfelle, slik at rederen har en plikt til å utføre lossing som følge av det 

sjødyktighetsløfte som certepartiet oppstiller. Videre vil rederen ha en rett til å utføre 

lossing på det grunnlag at han ikke plikter ”å utføre en reise som utsetter skipet...eller 

lasten for fare”, sjøl. § 378 annet ledd. 

 

Det kan hende at tidsbefrakteren gir kapteinen en ordre om å la lossemannskapet 

komme om bord og utføre lossing, selv om konnossement ikke fremstilles. I utgangs-

                                                 
80 Se nærmere om dette emnet i Michelet (1981), artikkel i MarIus nr. 67. 
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punktet plikter ikke kapteinen ”å følge krav fra tidsbefrakteren om å utlevere godset til 

mottaker som ikke er legitimert”, sjøl. § 382 annet ledd første alternativ. På den andre 

side er rederen som nevnt forpliktet til å stille skipet og dets mannskap under 

tidsbefrakterens generelle ordre- og direksjonsmyndighet, klausul 8. Igjen blir 

spørsmålet hvilke regler som må ha forrang i forholdet mellom certepartipartene. I den 

engelske Court of Appeal dommen ”Houda”81 fikk tidsbefrakteren ikke medhold i at 

kapteinen måtte følge tidsbefrakterens ordre om utlevering av gods til en mottaker som 

ikke var legitimert. Dette måtte gjelde selv om tidsbefrakteren i utgangspunktet var 

konnossementsinnehaver, og selv om tidsbefrakteren utstedte en LOI eller lossing mot 

garantistillelse. Tidsbefrakteren argumenterte videre for at skadesløsreglen i klausul 

30(b) lest i sammenheng med klausul 8 måtte bety at hans instruksjonsmyndighet måtte 

få forrang. Retten svarte ;“In default of production of the bill of lading an indemnity is 

afforded to the shipowner not on account of the lawfulness of the order to deliver but so 

as to protect him if he does what he is not contractually obliged to do”. Hvis 

konnossementet er gått tapt, må tidsbefrakteren fremsette begjæring om mortifikasjon 

for tingretten, for deretter å få utlevert godset mot sikkerhet, sjøl. § 305. 

 

Tradisjonelt har det engelske syn som fremkommer av ”Houda”-dommen, også vært i 

overensstemmelse med det norske.  Man har likevel funnet det nødvendig med en 

oppmykning av den store hovedregel i norsk rett grunnet ”den utbredte praksis med å 

utlevere last uten presentasjon av korrekt endossert originalkonnossement” 82 Rederen 

må vanligvis godta tidsbefrakterens ordre såfremt den ikke strider mot ”redelighet og 

god tro”, sjøl. § 382 annet ledd andre alternativ. Etter andre ledd siste setning kan 

rederen derfor kreve sikkerhet ”for det ansvar slik utlevering kan medføre”. I praksis 

løses dette problemet ved at certepartiet inneholder en LOI-bestemmelse83 som gir 

tidsbefrakteren rett til å kreve lasten utlevert uten presentasjon av konnossementet mot 

garantistillelse.84 

                                                 
81 [1994] 2 Lloyd's Rep 541 CA. 
82 NOU 1993:36 side 88, andre spalte. 
83 Se for eksempel Shelltime 4 klausul 13(b)(ii) 
84 Da det er tidsbefrakterens P&I-assurandør eller bank som normalt står bak den økonomiske garanti, er 

det vanlig at garantistilleren oppstiller vilkår til garantistillelsens innhold. 
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Særlige spørsmål oppstår hvis godset er blitt påført skade under seilasen. I utgangs-

punktet vil det like fullt være tidsbefrakterens oppgave å losse det. Spørsmålet blir 

hvem som skal dekke ekstra utgifter og det tidstap som måtte oppstå? Hvis lasten 

inneholder småkryp eller det for øvrig kreves at ”fumigation” gjennomføres, må 

tidsbefrakteren bære risikoen såfremt forholdet ikke skyldes sykdom om bord, 

klausul 7. I alle andre tilfeller vil tidsbefrakteren tilsynelatende måtte dekke ekstra-

ordinære omkostninger og tidstapet, selv om skadene skyldes forhold på rederens side. 

Dette er fordi tidsbefrakteren har påtatt seg å utføre godshåndteringen ”at their risk and 

expense” klausul 8. Gode grunner taler likevel mot en slik forståelse på et generelt 

grunnlag. Alminnelige kontraktsrettslige synspunkter og certepartiets ansvarsfordeling 

for øvrig tilsier at partene skal svare for brudd på egne kontraktsforpliktelser. Skyldes 

skaden forhold på rederens side, for eksempel usjødyktighet, må han dekke ektra-

utgiftene. Dette må også være den naturlig forståelse av sjøl. § 383. Skyldes skaden 

derimot lastens egenart eller forhold på tidsbefrakteren side, må denne dekke utgiftene. 

 

Før det skadete gods blir losset, kan det tenkes at havnemyndighetene stiller betingelser 

i form av sikkerhet for at lossing kan gjennomføres. Erfaring viser eksempelvis at 

vareeiere ikke henter beskadiget gods med den begrunnelse at det ikke viser seg å være 

kostnadseffektivt; vareeieren vil uansett kunne kreve oppgjør fra transportøren. 

Spørsmålet blir om klausul 8 også pålegger tidsbefrakteren å stille sikkerhet, slik at 

lossingen kan gjennomføres, jfr. ”risk and expense.” I den engelske Court of Appeal 

avgjørelsen “Jalagouri”85 besvarte retten spørsmålet slik; “Nothing in the wording of 

the clause suggests that it imposes a wider responsibility for ensuring that a third party 

does not prevent cargo handling from being performed. The costs of storing or 

removing damaged cargo after if has been discharged are not costs of discharge and the 

clause is not wide enough to make them so simply because a third party has made 

security for their payment a condition precedent of discharge”. At slike utgifter hører 

under “usual expenses” som tidsbefrakteren må svare for etter klausul 6, vil nok heller 

ikke kunne føre frem. 

                                                 
85 [2000] 1 Lloyd’s Rep. 515 CA. 
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3.4.5 Ansvarsgrensen mellom klausul 2 og 8 

Et særlig ansvarsspørsmål oppstår for lasteskader som i utgangspunktet er et resultat av 

tidsbefrakterens brudd på klausul 8, men hvor bruddet medfører at skipet blir 

usjødyktig. Grensen mellom ansvar for usjødyktighet og utilstrekkelig godshåndtering 

vil særlig kunne oppstå når skipet frakter tunge enkeltgjenstander som massive 

stålplater, tog, containere etc. Hvis godsets ikke er tilstrekkelig fastspent eller sliter seg 

løs, vil det kunne bevege på seg og dermed true skipets sjødyktighet. I en slik situasjon 

blir spørsmålet om tidsbefrakteren må svare for lasteskaden etter klausul 8, eller om 

rederen blir ansvarlig etter klausul 2. 

 

Tidsbefrakteren kan argumentere for at rederens plikt til å fremstille er sjødyktig fartøy 

er av overordnet karakter. Selv om tidsbefrakteren i utgangspunktet er ansvarlig for at 

lasten slet seg løs, vil rederen alltid måtte svare for lasteskader hvis skipet er usjødyktig, 

fordi det er kapteinen som må påse at godshåndteringen ikke går ut over skipets 

sikkerhet. I den engelske dommen ”Imvros”86 fant retten at argumentet om rederens 

”overriding responsibility” for lasteskader, ikke kunne føre frem; ”It would be a 

remarkable construction which produced the effect that so long as the loading was 

carried out by the charterers badly enough to put the or other cargo but not the vessel at 

risk the charterers would be liable and the owners would not but the moment the loading 

was so badly carried out that it made the vessel itself unseaworthy the entire 

responsibility fell upon the owners and the charterers were relieved of it.” Rettens 

begrunnet sitt syn med at hvis tidsbefrakterens argumentasjon skulle føre frem, ville 

dette innebære at; ”the worse the loading the better for the charterers and it is often not 

an easy question…to determine the moment when the line between bad stowage and 

unseaworthiness is crossed”.  

 

Tidsbefrakteren ble heller ikke hørt med at kapteinens manglende ”supervision” måtte 

holde ham ansvarsfri for lasteskader som skyldes uforsvarligheter under gods-

håndteringen. Retten uttalte i denne anleding; ”[a] right to intervene does not normally 

carry with it a liability for failure to do so let alone relieve the actor from his liability” 

                                                 
86 [1999] 1 Lloyd's Rep 848. 
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4 Inter-Club New York Produce Exchange Agreement 

En helt sentral stilling under lasteskadeoppgjøret får naturlig nok partenes ansvars-

assurandører, som normalt vil være P&I-klubber (Protection and Indemnity Clubs). Når 

den part som ble holdt ansvarlig under certepartiet har fått oppgjør av sin assurandør, er 

det sistnevnte som tar hånd om det endelige regressoppgjøret overfor 

certepartimotpartens klubb, herunder om regressøksmål skal utøves. Klubbene eies 

vanligvis av medlemmene og følger derfor et non-profit prinsipp. Inntekter og utgifter 

blir således basert på gjensidighet; må klubben dekke mer enn forventet, blir 

medlemmene pålagt ektrapremier etter en fordelingsnøkkel basert på den opprinnelige 

premien og motsatt blir overskuddet fordelt etter den samme nøkkel. Det er derfor 

viktig å minimalisere utgiftene i forbindelse med oppgjørsrunden, for på denne måten å 

kunne tilby lokkende medlemsvilkår. Klubbene vil derfor nødig se at saken trekkes ut i 

tid eller i værste fall ender i kostbare rettsapparater. På denne bakgrunn har 

medlemmene av The International Group of P&I Associations (verdens ledende P&I-

klubber) inngått en avtale, ”Inter-Club New York Produce Exchange Agreement 

1996”87 (heretter kalt Avtalen), hvor klubbene seg imellom har kommet til enighet om 

oppgjørsform for lasteskadekrav etter faste og forutsigbare størrelser. 

 

Avtalen får anvendelse for NYPE 46 og 93-utgaven, samt Asbatime Form 1981, se 

Avtalen klausul 1. Lasteskadekrav som springer ut av et transportdokument som er 

utstedt i henhold til certepartiets regler, er også omfattet. Avtalen gjelder således for 

skade som er oppstått under et reisecerteparti, hvis tidscertepartiet åpner for rechartring. 

Videre omfattes skader under konnossementet eller sjøfraktsbrev utstedt i henhold til 

tidscertepartiet, klausul 4. I et slik tilfelle, må konnossementet eksempelvis være i 

overensstemmelse med ”mates or tally clerk’s receipts” jfr. NYPE klausul 30. 

Lasteskadekravet omfatter det faktiske tap eller skade, manko inklusiv tyveri, 

overlasting og kondesskader, samt utgifter i forbindelse med forsinkelse herunder 

                                                 
87 Avtalen er vedlagt som Bilag nr.2. 
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tollutgifter eller gebyrer som følge av forsinkelsen, renter samt nødvendige utgifter til 

rettshjelp i forbindelse med inndrivelsen88,  Avtalen klausul 3. 

 

Selve fordelingen fremgår av Avtalen klausul 7 og 8. I utgangspunktet vil tap som 

skyldes usjødyktighet, feil ved navigeringen eller driften for øvrig måtte bæres 100% av 

rederens P&I-klubb. Tilsvarende vil tidsbefrakterens klubb bære ansvaret 100% hvis 

skadens skyldes uforsvarligheter under godshåndteringen. Var usjødyktigheten et 

resultat av tidsbefrakterens uforsvarlige godshåndtering89, må hans klubb dekke tapet 

fullt ut. For manko, overlasting og kondesskader deles tapet 50/50, med mindre ”clear 

and irrefutable evidence” tilsier at den ene bør bære tapet alene. Man vil ikke kreve at 

kun enhver rimelig tvil skal komme skadevolderens klubb til gode; bestemmelsen må 

leses i sin kommersielle sammenheng.90 For andre krav inkludert ”delay to cargo”, deles 

tapet 50/50. Hvis ordene ”and responsibility”91 er tilføyet etter ”supervision” i NYPE 

klausul 8, blir skader som følge av godshåndteringen delt 50/50. Det kreves ikke at 

ordene ”risk and” tidligere i klausulen er strøket, så avgjørende vil være om tilføyelsen  

er ment å overføre ansvaret for godshåndteringen til rederen, Avtalen klausul 8(b). 

Videre oppstilles det ikke skyldkrav; en objektiv konstatering av skadeårsaken 

tilstrekkelig, jfr. ”in fact”. 

 

Det synes som om Avtalens oppgjørsform er blitt en standard i bransjen, for det er 

vanlig at Avtalen inkorpereres i certepartiet, klausul 27. Konsekvensen blir som det ble 

uttalt i den engelske dommen ”Ion” 92; ”to make the terms of an agreement between 

clubs applicable directly between charterer and owner”. Certepartipartene er naturlig 

nok ikke bundet av Avtalen selv om deres P&I-klubb er en av konsipistene, men 

klubbene har av egen interesse vært pådrivere for at certepartiet bør inneholde en slik 

inkorpererings-klausul. 

                                                 
88 Motpartens rettshjelpsutgifter i forbindelse med inndrivelsen, er ikke omfattet, jfr ”original person”. Se 

også ”Holstencruiser” [1992] 2 Lloyd’s Rep. 378. 
89 Se for eksempel ”Imvros” over. 
90 Se ”Holstencruiser”. Hva som skal til for at fordelingen skal fravikes, se for eksempel ”Amilla” 1989 

AMC 2533. 
91 Se nærmere under 5.2. 
92 [1980] 2 Lloyd’s Rep. 245 på side 248. 
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Krav i henhold til Avtalen foreldes såfremt skriftlig varsel er gitt innen 24 måneder fra 

leveringstidspunktet, eller da godset skulle vært levert, klausul 6. Hvis det oppstår krav 

under et transportdokument utstedt i henhold til tidscertepartiet som er beskyttet av 

tvingende lovregler, utvides likevel foreldelsesfristen til 36 måneder. 
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5 Avsluttende kommentarer 

5.1 Er klausul 8 en tilfredsstillende ansvarsfordelingsbestemmelse? 

Som fremstillingen har vist, vil rederen normalt måtte svare for kapteinens handlinger, 

selv om disse er utført i tidsbefrakterens interesse. Når kapteinen utøver ”supervision” 

under godshåndteringen, skal han i utgangspunktet kun bidra med sin kunnskap og 

erfaring, og komme med innspill og generelle betraktninger. Den overordnede kontroll- 

og instruksjonsmyndighet er gitt tidsbefrakteren, for det er han eller hans medhjelpere 

som normalt har best kjennskap til godsets egenskaper og er derfor nærmest til å vite 

hvordan godshåndteringen bør utføres. Samspillet mellom kapteinen og tidsbefrakteren 

skal på denne måten sørge for at lastens sikkerhet blir ivaretatt på best mulig måte. 

 

I forbindelse med ansvarsplasseringen under klausul 8, kan man sammenfatningsvis si 

at særlig to utfordringer melder seg. For det første må man fastslå grensen oppad, og 

spørsmålet blir om kapteinen utøver ”supervision” eller om han overtar kontrollen og 

derved instruerer stevedorene under godshåndteringen. Som vi har sett, er det 

tidsbefrakteren som i utgangspunktet er ansvarlig for lastens sikkerhet under 

godshåndteringen, selv om certepartiet pålegger kapteinen å utøve ”supervision”. 

Tidsbefrakteren vil derfor sjelden få medhold i at skade eller tapet skyldes kapteinens 

”supervision”, med mindre sistnevnte aktivt griper inn og forlanger at godset skal stues 

på en bestemt måte. Da må rederen holdes fullt og helt ansvarlig for det tap eller den 

skade som skyldes kapteinens instrukser, såfremt tidsbefrakteren kan bevise at hans 

stuingsmetode ikke ville berørt godsets sikkerhet. Fra en reders synsvinkel, bør 

kapteinen derfor kun fremsette forslag for tidsbefrakterens menn under utførelsen av 

godshåndteringen. Han bør ikke handle eller ordlegge seg på en slik måte at han 

oppfattes som instruerende, såfremt hensynet til skipets sikkerhet tilsier at han må gripe 

inn. Erfarne kapteiner vil kanskje reagere på slike uttalelser med skepsis og vantro, for 

under godshåndteringen har kapteinen en sentral rolle. Men han vil på den andre side 

kjenne spillet og derfor vite hvordan han skal ordlegge seg, når tiden er inne for å 

overtale og når ordrer må gis. 
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For det andre vil særlige utfordringer knytte seg til fastsettelsen av grensen nedad. I 

denne anledning minnes det om at rederen også vil kunne bli holdt ansvarlig for 

manglende ”supervision”, når kapteinen burde ha informert om særegenheter ved skipet, 

eller alminnelige lojalitetshensyn for øvrig tilsier at kapteinen burde ha grepet inn hvis 

lastens sikkerhet trues. 

 

Som praksis viser, knytter det seg vanskelige ansvarsspørsmål til den rollen kapteinen er 

tildelt med tanke på lastens sikkerhet under godshåndteringen. Det kan stilles 

spørsmålstegn ved at certepartiet er så uklart for et så sentralt tema som ansvars-

plasseringen under godshåndteringen. Selv om tidsbefrakteren eller hans medhjelpere er 

nærmest til å kjenne godsets særegenheter, er det kapteinen som ”at the end of the day” 

skal sørge for at skipet er rustet og klart til å møte de utfordringer som sjøfarten 

medfører. Det synes derfor uheldig at certepartiet legger opp til en konkret vurdering av 

om skaden eller tapet skyldes usjødyktighet eller uforsvarligheter under godshånd-

teringen, for avhengig av fartstype viser drøftelsen over at denne grensen til tider kan 

være svært vanskelig å fastslå. Disse forhold kan derfor tilsi at kapteinen i alminnelighet 

burde ha det overordnede ansvar om bord, være seg for skipets eller lastens sikkerhet.  

 

På grunn av denne usikkerheten, har assurandørene seg i mellom som nevnt inngått en 

avtale om oppgjørsform, Inter-Club avtalen. Men i henhold til Avtalen er konstatering 

av skadeårsak tilstrekkelig, for klubben må svare for skade uavhengig av skyld og 

hvorvidt skaden skyldes kapteinens ”supervision” eller mangel på sådan. Avtalen løser 

følgelig ikke ansvarsspørsmålet, og til syvende og sist er det således i rederens og 

tidsbefrakterens interesse at certepartiets godshåndteringsbestemmelse klargjøres, for 

usikkerheten blir gjenspeilet i premien. 

 

5.2 Tilføyelsen ”and responsibility” 

Hvis man kommer til at kapteinen burde ha et overordnet ansvar om bord, er det i 

praksis vanlig å tilføye ordene ”and responsibility” etter ”supervision”. Hvorvidt 

tidsbefrakteren pådrar seg ansvar under godshåndteringen, vil derfor avhenge av om han 

har tatt aktivt del i godshåndteringen, og det kan påvises at dette medførte skaden eller 
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tapet. I den engelske dommen ”Shinjitsu Maru No. 5”93, medførte tilføyelsen ”and 

responisbility” at rederen måtte svare for utilstrekkelig sikring av lasten. Under stuingen 

fremsatte avskiperne innvendinger mot utførelsen. Kapteinen var i tvil om stuingsplanen 

burde bli endret, men etter å ha konferert med stuingsmannskapets inspektør, kom 

kapteinen til at lasten ville være forsvarlig sikret med noen flere surringer. Etter kort til i 

sjøen forskjøv lasten seg som følge av at den ikke var sikret godt nok. Dommeren fant 

”the words ‘and responsibility’ as effecting a prima facie transfer of liability for bad 

stowage to the owners, but that if it can be shown in any particular case that the 

charterers by, for example giving some instructions in the course of the stowage, have 

caused the relevant loss or damage, the owners will be able to escape liability to that 

extent.”  

 

I norsk rett vil sannsynligvis en tilsvarende forståelse bli lagt til grunn. Det er likevel 

verd å merke seg at avgjørelsene som belyser den engelske forståelsen, gjaldt forhold 

regulert av NYPE 46. For å unngå unødige konflikter vedrørende forholdet til 93-

utgavens klausul 8, bør derfor ordene ”risk and” forut i bestemmelsen strykes. I 

amerikansk rett ser det derimot ikke ut til at tilføyelsen ”and responsibility” vil bli tolket 

på samme måte som i engelsk og norsk rett. Dette har sin bakgrunn i at kapteinen som 

nevnt anses som tidsbefrakterens ”borrowed servant”, og tilføyelsen kan derfor normalt 

ikke sees å ha noen selvstendig betydning.94 

 

                                                 
93 [1985] 1 Lloyd’s Rep. 568. Denne avgjøreslen er senere fulgt opp i ”Argonaut” [1985] 2 Lloyd’s Rep. 

216. og ”Alexandros P” [1986] 1 Lloyd’s Rep. 421. 
94 Se for eksempel ”Norholt” 333 F.Supp. 946, 1972 AMC 388 (SDNY 1971), men se ”Trade Yonder” 

SMA nr. 2435 (1987) og ”Finnfalcon” SMA nr. 2873 (1992) hvor det åpnes for at tilføyelsen vil kunne ha 

betydning for fordeling under Inter-Club Avtalen. 
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Shelltime 4 Time Charter Party. 1984. Code name: ”Shelltime 4” 

  

UKSTC  United Kingdom Standard Towage Conditions of 1986  

 

 

Internett sider 
 

www.admiraltylawguide.com  Amerikansk database 

www.bimco.dk    The Baltic and International Maritime Council 

www.fonasba.com    The Federation of National Associations of Ship Brokers and Agents 

www.lmaa.org.uk   The London Maritime Arbitrators Association 

www.smany.org   Society of Maritime Arbitrators, Inc. (New York, USA) 
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1. New York Produce Exchange Form 1993 (NYPE 93) 

 

2. Inter-Club New York Produce Exchange Agreement 1996 

 


