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Till statsrådet och chefen för

justitiedepartementet

Genom beslut den 1 december 1977 bemyndigade regeringen dåva-
rande chefen för justitiedepartementet tillkalla kommitté föratt en

göra översyn bestämmelsernaatt i 6 kap. och 10 kap. sjölagenen av
befordran och resgods ochom redares ansvarig-av passagerare om

het. Med stöd bemyndigandet tillkallades kommitté,av en som
sjölagsutredningen.antog namnet Kommittén i 1981avgav mars
Översyndelbetänkandet sjölagen SOU1 19818. Betänkandetav

kom ligga till grund för årsatt 1983 sjölagsändringar.
I tilläggsdirektiv år 1980 fick kommittén i uppdrag över ävenatt se

reglerna i 5 kap. sjölagen befordran gods. Kommittén harom av nu
slutfört detta uppdrag fåroch härmed överlämna slutbetänkandet
Översyn sjölagenav

Liksom tidigare har kommittén samarbetat med motsvarande
kommittéer i Danmark, Finland och Norge. Samarbetet har resulte-

i lagförslag i huvudsakrat är likalydande.som
I arbetet med slutbetänkandet har följande ledamöter och ex-

deltagit.perter

Ledamöter

Hovrättspresidenten
Birgitta Blom den 30 juni 1984t.o.m.
ordförande

Professor Kurt Grönfors fr.o.m. den juli1 1984
ordförande

Advokaten
Lennart Hagberg

Direktören
Per Erik Hedborg

Direktören
Gunnar Himmelstrand
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Direktören
HoltzbergBengt

Direktören
LundhTorsten

Experter

Departementsrådet
augusti 198428denfr.0.m.GöranssonMagnus

Lagmannen
februari 1986den 1fr.0.m.HellbacherUlf

lagmannenvaritharutredningendeli dennaSekreterare numeraav
hovrätts-1986 ochjanuari31t.o.m. denHellbacherUlf numera

1985.majfr.0.m. den 1Kjellströmrådet Per
slutfört.härmeduppdragKommitténs är
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Sammanfattning

Huvuddelen bestämmelserna i 5 kap. sjölagen godsbefordranav om
fick sin nuvarande lydelse under delen 1930-talet isenare av sam-
band med omfattande reform reglerna i de nordiska länderna.en av
Vid tid tillkom denäven s.k. konossementslagen i anledningsamma

Sveriges tillträde till års1924 internationella konventionav rörande
konossement Haagreglerna.

Delar 5 kap. har därefter fått lydelse 1973 års sjö-av ny genom
lagsändringar. Dessa ändringar föranleddes Sveriges tillträde tillav
1968 års tilläggsprotokoll Visbyreglerna till konossementskonven-
tionen. De konventionsreglerna Haag-Visbyregler-sammantagna
na arbetades in i kapitlet samtidigt dåvarande reglersom om passa-
gerarbefordran bröts till särskilt kapitel.ut ett nytt

Sistnämnda sjölagsändringar innebar ingen fullständig översyn av
reglerna för godsbefordran. Många bestämmelser har fortfarande
den lydelse de fick under 1930-talet. sjölagsförslagEtt vid sidansom

1973 års reform, vilket förslag i huvudsak innebar språkligav en
bearbetning bestämmelserna, ledde inte till någon lagstiftning.av
Man beslöt avvakta omfattandeatt översyn reglerna ien mera av
nordiskt samarbete.

sådanEn haröversyn skett. Under mellantiden har tillkommitnu
års1978 FN-konvention sjötransport gods Hamburgreg-om av

lerna och central uppgift under utredningsarbetet har därfören
också varit frågan svenskt tillträde till denna konventionett ochom
konventionsreglernas inarbetning i den svenska sjölagen. Vidare har
den särskilda konossementslagen upphävts årunder 1984 till und-
vikande komplicerad dubbelspårighet i den svenska sjölag-av en
stiftningen.

Utredningsarbetet har skett i samarbete med Danmark, Finland
och Norge och resulterat i lagförslag i huvudsak likalydande.ärsom

Ratifikation års1978 FN-konvention sjötransportav om av
gods lagtekniska konsekvensersamt

Som nämnts bygger ansvarsreglerna i 5 kap. sjölagen på Haag-ovan
Visbyreglerna. Hamburgreglerna har emellertid klara rättspolitiska
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med Haag-Visbyreglerna.jämförelsefördelar irättstekniskaoch
till-vid lämplig tidpunktSverigeföreslår därförUtredningen att

Haag-Visbyreglerna. Enkonvention ochårsträder 1978 säger upp
närvarande.ske föremellertid intebörövergång till annat systemett

tillträdet ske förstkonkurrenshänsyn börkostnads- ochbl.a.Av
förhållandevis vidsträckt anslut-vunnitHamburgreglernasedan en

sig, förutomDethandelspartners.viktigaste rörbland Sverigesning
USA.EG-länderna ochländerna,nordiskade om

inne-sjölagsförslagetinnebärställningstagandeUtredningens att
konventionsreglernabakomliggandefall detvå alternativ i dehåller

med Hamburg-utformatsövrigt har reglernavarandra. lstrider mot
klätts iHaag-Visbyreglerna har Ham-dvs.reglerna mönster,som

också det naturligtfunnitUtredningen hardräkt. attburgreglernas
för be-och reglernastyckegodstransportförreglernasepareranu
föreslåsPåkapitel. grund häravsittdem ioch redovisafraktning var

områdena undvikandebåda tilldeterminologi samman-aven ny
löpandemed denMenbefordringsformer.olikablandning para-av

tvåileder uppdelningentradition har,sjölagengrafering avsom
kapitel Utredningenkomplikationer.systematiskatill vissa anser

kommittéerna proble-nordiskaövrigamed dei likhetdock att--
omstrukturering därframtidalösaskan samman-genom enmen

åter-dettasärskilda block. Iämnesområden bildarhängande system
13befraktning i kap.ochstyckegodstransportreglernafinns omom

respektive 14 kap.

styckegodstransportBestämmelser om

fårstyckegodstransportreglernainnebärLagförslaget ettatt om
gäller i dag. Reglernatillämpningsområde änvidsträckt sommer

utfärdaskonossementsjötransportallskall tillämpas oavsett om
för sådanacertepartifart ochförendastUndantaginte. görseller ren

förslagets Ham-kvantumkontrakt. Ibrukar benämnasramavtal som
tillämpningsområdet i geografiskt hänse-utökas ävenburgalternativ

idå lossningshamnen liggerinte baratillämpasReglerna skallende.
konventio-ansluten tillså den ligger ilandnordiskt statsnartutan

nen.
godsskada skärpsskadeståndsansvar vidTransportörens genom

bestämmelsernuvarandeExempelvisregler. görsolika om ansvars-
ihar godsetden tidför hela transportörentvingandeperioden som
istyckegodshanteringmodernanpassning tillvård, vilketsin är en

särskildautgår därutöver deHamburgalternativetterminal. I an-
brand införsbrand. Vad gällerochnautiskt felsvarsfrihetsgrunderna

Ävenuppkomst.rörande brandensbevisbörderegelställeti en ny
djur ochlevandeansvarsfriskrivning vidtillmöjligheten transport av

tillåts inteAnsvarsfrihetpå däck begränsas.lastningvid om en
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förlust eller skada hänför sig till till de särskilda riskeränannat som
förenade sådanamed djur-är och däckstransporter.
Nuvarande regler ansvarsbegränsning behålls i huvudsak oför-om

ändrade. l Hamburgalternativet har dock begränsningsbeloppen
höjts med 25 Vidare införs särskilda begränsningsregler förprocent.
dröjsmål med godsets utlämnande.

Den tvingande ansvarsregleringen har kompletterats med bestäm-
melser rörande giltigheten olika jurisdiktions- och skiljedoms-av
klausuler. En skadelidande skall alltid ha få ersättnings-rätt att ett
anspråk med rimlig anknytningprövat till denort transport

fråga.ärvarom
Reglerna konossement har genomgåttendast språklig be-om en

arbetning. Bestämmelserna har dock kompletterats med reglernya
avseende det icke-negotiabla transportdokument benämns sjö-som
fraktsedel.

Bestämmelser befraktning fartygom av

Reglerna resebefraktning har för bättreöver in isetts attom passa
förhållanden.dagens Exempelvis har bestämmelserna överligge-om

tid fått principiellt innehåll såsom internationellett nytt en an-
Ävenpassning, främst till dominerande engelsk praxis. helt nya

regler har tillkommit för stadga tolkningen den floraatt ge av av
olika klausuler förekommer inom kontraktsrätten. Här kansom

olika restriktionernämnas och särskilda ansvarsregler för resebe-
fraktaren i det fall han enligt befraktningsavtalet tillagts options-en

påmed avseende vilkarätt hamnar skall eller vilkaangörassom
skall utföras. Andra medregler syfte deär stan-resor som samma

darder den innebörden olika klausulernärmaresom anger av av
betydelse för beräkningen fac,liggetid faccop osv..av

Bland resebefraktningsreglerna också särregler för s.k.upptas nya
konsekutiva Denna moderna kontraktsform fleraresor. resoravser

varandraefter under vanligtvis längre tidsperiod, vilket kanen
föranleda juridiska problem störning sker med avseende påom en

Ävenenstaka resebefraktningsreglerna ligger i bottenen resa. om
och bildar krävs därförmönster speciella lösningar för förtidaen
kontraktsavveckling. Andra särregler betydelse påärav samma-

vid tidsbefraktningsätt tillämpliga regler i samband med densom -
kontraktsenliga avtalsperiodens upphörande.

Utredningen föreslår också regler för s.k. kvantumkontrakt i an-
slutning till resebefraktningsreglerna. Avtalstypen företer övervä-
gande drag befraktningsavtal omfattande längre tidsperiodav en

skiljer sig från konsekutiva främst inteattmen resor genom resorna
på varandra följandeär och fartygen oftast inte individuellt angivna.

Reglerna inte påsikte de individuella under kontraktet,tar resorna
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resebefraktningsreglernavilka styckegods- eller har direkten
endast godsmängden i dess helhet.tillämpning, utan

Även tidsbefraktning har moderniserats ochreglerna om anpas-
befraktningsmarknad. De enskilda bestämmelsernatill dagenssats

från rådandeutgångspunkt certepartipraxishar utformats med och
frånsammanvägning regler hämtade olikaskall möns-ses som en av

bestämmelsernaterbildande standardkontrakt. Men har kom-även
ofta i standardkontraktenpletterats med regler saknas ellersom som

framgår olika friskrivningsklausuler.bara indirekt Därvid harav
företeelsensärskilt beaktats den allt vanligare tidsbefraktarenatt

ifrågavarandeendast uppträder fartyg.operatörsom av

Ändringar sjölageni andra delar av

rörande styckegodstransport och befraktning förordaslagförslagetI
sjövärdighetsbegrepp. konsekvens härmedI görsett nytt motsvaran-

kapitel där förekommer.de ändringar i andra begreppet Därmed
uppnås inom sjölagen nordisk rättslikhet.enhetligt begrepp samtett

Även laga domstol preskrip-sjölagens bestämmelser och omom
genomgått vissa ändringar. förtion har Forumreglerna styckegods-

passagerarbefordran har brutits denoch allmännauttransport ur
i särskilda paragrafer. förregeln och tagits in Reglerna styckegods-

därvid gjorts exklusiva och till reglernahar anpassatstransport som
olika jurisdiktionsklausuler. Preskriptionsregelngiltighetenrör av

Iastskada har till styckegodstransporter ochför ävenanpassatsm.m.
sådana gällande konventionsregler.för transporter
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Summary

The wording of provisions contained in Chaptermost 5 of the Swed-
ish Maritime Code the Carriage of Goods by Sea dates backon to
the latter of the 1930s, whenpart comprehensive reform of thea
rules carried the Nordic countries.out A Bill of Ladingwas Act

also passed that time view of Sweden’satwas accession theto
1924 international Convention concerning Bills of Lading the
Hague Rules.

Parts of Chapter 5 subsequently reworded result of thewere as a
amendments made the Maritime Code into 1973. These amend-

caused by Sweden’sments accession the supplementarywere to
protocol of 1968 the Visby Rules the Bill of Lading Convention.to
All the convention therules Hague-Visby Rules incorpora-were
ted in the chapter, while the rules oftransporton passengers were
transferred chapter.to separatea new

The Iast-mentioned amendments the Maritime Code doto not
complete revision of therepresent rules the carriage ofa goods.on

Many provisions still retain the wording of the 1930s. In addition to
the reform of 1973, Committee proposal introduced essentiallya was
with view carrying linguisticto revision of theout provisions,a buta

did result legislation. Thenot decision taken awaittowas a
comprehensive review of the rules withinmore the framework of

Nordic co-operation.
Such review has taken place. The UN Conventiona thenow on

Carriage of Goods by Sea the Hamburg Rules adopted in thewas
meantime, and important task during the workan preparatory was
therefore the of the adoption of this Conventionmatter by Sweden
and incorporation of the convention rules the Swedish Maritime
Code. In addition, the specific Bill of Lading Act repealedwas
1984 order avoid complicating duplicationto in Swedish maritime
legislation.

The work carried inpreparatory co—operation without Den-was
mark, Finland and Norway and resulted in this proposal that has
essentially the wording.same
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Convention the carriage oftheRatification of 1978 UN on
goods by and legal consequencessea

Chapter of the Swedishliability rules in 5mentioned above, theAs
thebased the Hague-Visby Rules. However,Maritime Code are on

juridical policy andadvantagesHamburg Rules have distinct toas
that, suitableCommitteedrafting. Accordingly, the atproposes a

VisbyConvention and theadopts the 1978date, Sweden renounces
beshouldchange-over anotherRules. However, system nottoa

and competition,considerations ofmade For costat present. among
deferred until theconvention should beaccession theothers, to

Sweden’sadopted widelyRules have beenHamburg more among
Nordicfrom the otherimportant trading Apartpartners.most co-

EC countries and the U.S.theuntries, these partners are
in those where thecontains alternativesThe proposal two cases

Otherwise, the rulescontradictory.underlying convention rules are
Rules, i.e. thethe lines of the Hamburghave been modelled along

of the Ham-dressed in the clothingHague—Visby Rules have been
appropri-consideredCommittee alsothis theburg Rules. At stage

rulesof goods from thethe rules transportseparateate to onon
Accordingly,in chapters.and deal with themchartering, separateto

mixtureavoidproposed in bothterminology toas aareas soa new
view ofcarriage But, inof of byof the main contractstwo types sea.

Swedishsections in theconsecutive numbering of thethe traditional
certainleadsdivision into chaptersMaritime Code, the totwo

considers likeCommitteethesystematic complications. However, —
resolved bybecommittees that the problemsthe other Nordic can—

subjects will forminterlinkedfuture restructuring, where separatea
goods andofrulesblocks. this theIn transportsystem, onon

respectively.and 14,contained in chapters 13chartering will be

ofContracts goodstransporton

applicationintended give widerCommitteeproposal of theThe to
rulesthe Theseof goods thanrulesthe transportto case.nowon

bill of ladinggoods by whetherall carriage ofapply notto or asea,
trafficcharterExceptions made forissued.has been partyare pure

generally knownframeworkand certainonly agreements as quan-
of applicationHamburg alternative, theIn thecontracts.tum area

onlyrules applygeographically. Theextendedhas also been not
Nordic but alsolocated inof dischargewhen the countryport a

Convention.has adhered thelies in thatwhen tocountryany
the goods hasin the of damageliability of the CarrierThe tocase

extendedbeenthe liability period hasincreased. example,been For
which the goodsperiod duringmandatory for the entireand madeto
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the carrier’s custody, which of the modernare a consequence
handling procedures of in terminals. In addition, nautical faultcargo
and fire omitted from the Hamburg Rules exceptions fromare as
liability. As regards fire, rule the burden of proofa new on concer-
ning the outbreak of fire has been introduced. The possibility of
being granted discharge from liability in the of oftransportcase
living animals and when loading goods deck has also been limi-on
ted. Discharge from liability allowed loss damagenot or
attributable other circumstances than the specific risksto associated
with such of animals deck carriage of goods.transport or

In principle, the rules limitation of liability have beencurrent on
retained. However, the Hamburg alternative, the limitation amo-

have been raised by 25 In addition, specialunts limitationcent.per
rules have been introduced in of delay in delivery of goods.respect

The mandatory liability has been supplemented by rulessystem
the validity of various clauses jurisdiction and arbitration. Anon on

injured shall always have the right have hisparty claim forto
compensation heard in place which has reasonable connectiona a
with the carriage of goods concerned.

The rules bills of lading have been revised only from languageon a
point of view. However, the regulations have been supplemented
with rules concerning the of non-negotiabletypenew transport
documents known waybills.as sea

Contracts chartering of shipson

Rules chartering of ships have been reviewed for better adjust-on
present—day conditions. For example, thement to rules lay dayson

have been given essentially in order adapt themcontent toan tonew
international practice, especially the predominant Britishto prac-
tice. Completely rules have also been introduced providetonew
guide-lines for the interpretation of the flora of clauses used
practice. Among these rules be mentioned various restric-new may
tions and special rules liability for the charterer inon voyage cases
where, according the charter the carrier has optionto agreement, an
concerning the of call the be made. Otherports rulestoor voyages
for the the standards stating, with clarity,greatersame purpose are
the significance of various clauses of importance for calculating the
number of fac,lay days faccop, etc..

Special rules so-called consecutive has also beennew on voyages
included in the rules charter. This modern contractualon voyage
form refers several after the other relativelyto voyages one over a
long period, which result legal problems of themay one voyages

disrupted. Accordingly, although the rules charter formon voyage



Summary16 SOU 199013

requiredspecial solutions forthe base and constitute pattern, area
of in the of time charter,termination Ascontracts.premature case

withapplicable in connectionother specific rules of importance are
cessation of contractual period of thethe the agreement.

inproposed rulesThere have also been contractsquantumon
ofwith charter rules. Thisconnection the contracttypevoyage
coveringof chartershows the predominant features agreements a

primarily in fardiffers from consecutivelong period but voyages so
generallyfollow another and the vesselsthat the do not onevoyages

towardsindividually specified. The rules directed thenotnot areare
governedwhich directlyindividual under the contract, arevoyages

towardsgoods charter, but onlyby the rules carriage of voyageon or
goods whole.the lifting of ofquantuma as a

updated and adaptedThe old time charter rules have also been to
individual solutions have beenpresent-day charter market. Thethe

practice and shoulddesigned basis of prevailing charterthe partyon
various modelregarded composite of rules, taken frombe as a

supplemen-the regulations have also beenstandard Butcontracts.
indirectlyoften lacking in standard onlyted with rules contracts or

thisexception from liability. Inindicated by various clauses on
increasingly usualattention has been paid theconnection, special to

the vessel onlythe ofwhere the time charterer acts operatorascases
otherrole of carrier in relationand fulfilling the to cargo owners.

of the Maritime CodeChanges in other parts

seaworthi—goods, ofcarriage ofIn these chapters concepta newon
beencorresponding changes havesuggested. view of this,Inness
uni-used. Amade in other chapters where the conceptconcept

Nordic CodesCode and the otherform for the Swedish Maritime
thereby reached.

ofmade those provisions theCertain changes have also been
anddealing with of lawSwedish Maritime Code competent courts

goodsjurisdictional rules carriage oflimitation of actions. The on
have been incorporated inand of separatetransport passengers

madecarriage of goods have thereby beenparagraphs. The rules on
concerning the validity of variousexclusive and adapted the rulesto
the rules time—bar have beenclauses jurisdiction. Moreover, onon

used in practice and the conventionsadjusted contractual rules toto
of goods byapplying carriageto sea.now



SOU 199013

Författningsförslag

Förslag till

Lag ändring i sjölagen 189135 1om s.

Härigenom föreskrivs i fråga sjölagen 189135om s.
dels 5 kap. 71-170 §§att skall upphöra gälla,att
dels [9],3 [58], [199], [200], [337]att [368]och §§ skall ha följande

lydelse,
dels i lagen skall införasatt 13 kap. medett kapitelrubrik,nytt ny

251-311 §§, 14 kap. medett kapitelrubrik,nytt 312-385 §§,ny samt
ytterligare tvâ [337paragrafer, [337och §§,nya allt följandeav
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

[Första] kapitlet

Om fartyg

[9] §

Fartyg skall, det hållesnär i Fartyg skall, det hållsnär i
drift, sjövärdigt, försett drift, sjövärdigt,vara vari inne-vara
med behövliga anordningar till fattas det försettär med be-att
förebyggande ohälsa och hövliga anordningar till förebyg-av
olycksfall, bemannat betryg- gande ohälsa och olycksfall,av
gande tillräckligtsätt, proviante- bemannat på betryggande sätt,

och sårat lastat tillräckligtutrustat samt provianterat och ut-
eller barlastat säkerheten för såatt lastat eller barlas-rustat samt
fartyg, liv eller gods äventy- säkerheten för fartyg, livtat att

eller godsras. äventyras.

Om säkerheten fartyg finns särskilda bestämmelser.

Lagen omtryckt 1985176.
3Nuvarande kapitel och paragraferhar inom påsatts grund utredningensparentes avförslag kapitelindelning.om närmareny avsnitt 3.1.se
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lydelseFöreslagenlydelsevarandeNu

kapitlet[Fjärde]

befälhavarefartygsOm

[58] §

innanskall,Befälhavareninnanskall,Befälhavaren resaresa
sjö-fartyget äranträds, tillsesjö-fartyget attanträdes, tillse äratt

[9enligtvärdigterforderligamedförsettvärdigt,
förebyggandetillanordningar av

olycksfall, bemannatohälsa och
tillräckligtbetryggandepå sätt,

såochprovianterat samtutrustat
säkerhe-barlastatellerlastat att
godsellerlivfartyg,förten

äventyras.
befälhava-skallUnderbefälhava-skallUnder resanresan

hålls ifartygetvakahålles i överfartyget attvaka över att renren
vadskick eftersjövärdigtvadefterskickbehörigt nusomsom nu

sagts.sagts.
sjövärdig-brist ifel ellerKanfartygetsbrist iellerfelKan

skallavhjälpashetenavhjälpas genast,skickbehöriga ge-
ofördröjligenbefälhavarenoför-befälhavarenskall un-nast,

idenellerredarenderrättael-redarenunderrättadröjligen som
befattningharställeredarensharställeredarensidenler som

med fartyget.med fartyget.befattning

kapitletTrettonde

styckegodstransportOm

BESTÄMMELSERINLEDANDE

HamburgreglernaHaag-Visbyreglerna

Definitioner§251

medkapiteldettalmedkapiteldettal avsesavses
ingår avtaldeningår transportöravtaldentransportör somsom

avsändaremed transportavsändaremed transport omenomen
sjöss;tillstyckegodssjöss;styckegods till avav

idenundertransportöriden en-undertransportör somsom en-
uppdragmedlighet trans-uppdrag ettmedlighet avtrans-ett av

ellerutföreller portören transportenutförportören transporten
den;delden;del avenaven
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avsändare den ingår avtal avsändare den ingår avtalsom som
med transportör medtrans-en transportörom trans-en om

styckegods till sjöss;port styckegods till sjöss;av port av
avlastare den avlämnar avlastare den avlämnarsom som
godset för godsettransport; för transport;
transportdokument konos- transportdokumentett konos-ett

eller dokumentsement ett ellerannat dokumentsement ett annat
utfärdas till bevis utfärdas till bevissom trans-om trans-som om

portavtalet; portavtalet;
konventionen 1924 års interna- konventionen års1978 FN-kon-
tionella konvention rörande ko- vention sjötransport godsom av

med de ändringar Hamburgreglerna;nossement och
skett 1968 och 1979 konventionsstatsom genom ärstaten som

års tilläggsprotokoll Haag-Vis- bunden konventionen.av
byreglerna; och
konventionsstat ärstaten som
bunden konventionen.av

§252 Tillämpningsområde

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpliga påär avtal sjötrans-om
i inrikes fart i Sverigeport och i fart mellan Sverige, Danmark,

Finland och Norge. Vid avtal sjötransport i inrikes fart i Dan-om
mark, Finland och Norge gäller lagen i det land där transporten
utförs.

1 fart gäller bestämmelserna avtal sjötransport mellanannan om
två stater om

den avtalade lastningshamnen ligger i konventionsstat;en
den avtalade lossningsham- den avtalade lossningsham-

ligger i Sverige, Danmark, ligger i konventionsstat;nen nen en
Finland eller Norge;

flera lossningshamnar i flera lossningshamnar ianges anges
avtalet och dessa den avtalet och dessaär denären av en av
faktiska lossningshamnen faktiska lossningshamnensamt samt
denna ligger i Sverige, Dan- denna ligger i konventions-en
mark, Finland eller Norge; stat;

transportdokumentet har utfärdats i konventionsstat; elleren om
i transportdokumentet bestäms konventionen eller lagatt som

grundas på konventionen skall gälla.
Oavsett vad i andra fårsägs stycket dock avtalas avtaletsom att

sjötransport skall underkastat lagen i bestämdom vara en annan
konventionsstat varken den avtalade lastningshamnen eller denom
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istycket liggerenligt andralossningshamnenfaktiskaavtalade eller
Finland eller Norge.Danmark,Sverige,

§ Certepartifart253

på certepartiertillämpligaintekapiteli dettaBestämmelserna är
harfartyg. Om konossementdelbefraktninghel- ellerför ettav
till-bestämmelsernaemellertidcerteparti skallenligtutfärdats ett

förhållandet mellandetta bestämmerpå konossementet närlämpas
konossementet.innehavarenochtransportören av

påfördelat fleragodsmed fartygavtal gällerOm transportett av
kapi-i dettabestämmelsernatidsrymd skallangivenunder enresor

certeparti gällerenligtUtförspå varjetel tillämpas ettresanresa.
stycket.dock första

§ Avtalsbestämmelser254

transportdokumenttransportavtal elleribestämmelseEn ettett
kapitelfrån i dettabestämmelsernamån den avvikeri denogiltigär

[368] fjärde styck-§ ochförsta stycket 5ifrån bestämmelsernaeller
dokumen-ellergiltigheten avtaletpåverkar inteOgiltighetenet. av

till för-bestämmelse transportören rättövrigt.i Entet som ger
bestämmelseliknande ärgodset ellersäkringsersättning för annan

ogiltig.
§§.264-273§§ och255, 258-261dock intestycket gällerFörsta

enligt dettaförpliktelseroch sinafår sittutökaTransportören ansvar
kapitel.

dennakonventionen ellerunderkastatOm transportavtalet är
inne-transportdokumentetskallkonventionsstat,grundad lag i en

sådanafrånavvikervillkordettahålla uppgift attsamt somomom
nack-elleravsändarens, avlastarenstillbestämmelser mottagarens

ogiltiga.del är
År till-ellerbeskaffenhetovanligatill godsetsmed hänsyndet,

vilkavillkor underförhållanden ellersärskildastånd deeller trans-
inskränka transportö-avtalskäligtskall utföras, attporten genom

kapitel,enligt dettautvidga hans rättigheteransvarighet ellerrens
gälla.sådant avtalskall ett

AVLÄMNANDE AV GODSETOCH MOTTAGANDE
FÖR TRANSPORT

godset§ Avlämnande255 av
tiddenpå den plats och inomgodsetavlämnaskallAvlastaren

ochpå sådantskall avlämnas sättDethartransportören angett.som
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i sådant skick det bekvämt och säkert kanatt ombord,tas stuvas,
och lossas.transporteras

256 § Undersökning förpackningenav
Transportören skall i skälig omfattning undersöka godset ärom

förpackat på sådant det intesätt skadas eller kan orsakaatt skada på
eller egendom. Om godset avlämnas iperson container eller lik-

nande transportanordning, är dock intetransportören skyldig att
undersöka den invändigt det finnsnär anledningutom misstänkaatt

transportanordningen bristfälligtatt är packad.
Transportören skall underrätta avsändaren de brister hanom som

har upptäckt. Han inteär skyldig godsetatt hantransportera om
inte skäliga åtgärder kan det lämpatgöra förgenom transport.

257 § Farligt gods

Farligt gods skall märkt farligt på lämpligt sätt. Av-vara som
sändaren skall i god tid underrätta och dentransportören under-

till vilkentransportör godset avlämnas godsets farliga beskaffen-om
het och de säkerhetsåtgärder kan påkallade.ange som vara

Om avsändaren i fall känner till godsetannat sådanäratt av
beskaffenhet kan medföra faraatt transporten eller väsentlig olä-
genhet för fartyg eller last, skall han även upplysa detta.person, om

§258 Gods fordrar särskild vårdsom
Om godset fordrar särskild vård skall avsändaren i god tid upplysa

detta och åtgärderde kan påkallade.om Godset skallange som vara
vid behov märkas på lämpligt sätt.

259 § Kvitto på mottagandet godsetav
Avlastaren har fårätt kvitto på mottagandetatt godset allt-av

eftersom det avlämnas.
Bestämmelser utfärdande konossement och andraom av trans-

portdokument finns i 292-309 §§.

260 § Frakt

Följer frakten inte avtalet skall den frakt betalas ärav gängsesom
godsetnär avlämnas för Frakten skall betalastransport. godsetnär

mottas.
För gods inte finns i behåll vid slut, skallsom frakttransportens

utgå endast godset har gått förlorat till följd sinom be-av egen
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försummelsefel ellerförpackning ellerbristfälligskaffenhet,
sålt förgodsethar ägarenssida eller transportörenavsändarens om

291det enligtförstörtoskadliggjort ellerräkning eller lossat,
enligttillbakaskall betalas transportörenfraktFörutbetald om

till frakt.inte harandra stycket rätt

avtalsbrottFrånträdande och§261

börjat,innantransportavtaletFrånträder avsändaren transporten
ska-fraktförlust ochersättning förtillhar transportören rätt annan

da.
får hävatidiinte avlämnas transportörengodset rättOm trans-

Omväsentligt avtalsbrott.dröjsmålet utgörportavtalet trans-om
tidinom skäligmeddela dettaskall hanavtalet,vill hävaportören

godsetdockfrågat det, närharavsändarenefter det senastom
förlorad.går hävningsrättendetGör han inteför transport.mottas

ochför fraktförlusttill ersättninghar transportören rättHävs avtalet
skada.annan

skallbegärelleravsändarenOm transportenattmottagaren av-
bestämmelseorten,på plats ängodset lämnasbrytas och ut annan

och ska-för fraktförlustersättningtillhar rätttransportören annan
medföraskulledettainte avbrytasfår dockda. Transporten om

någonellerförolägenhet transportörenväsentlig skada eller annan
avsändare.

motsvarandeandra-fjärde styckena har§343iBestämmelserna
tillämpning.

TRANSPORTEN

tillvarataplikt§262 Transportörens att
intressenlastägarens

ochmed tillbörligskall utföraTransportören transporten omsorg
tillvarata lastägarensövrigtiochvårda godsetskyndsamhet, även
godset.utlämnandettillfrån mottagandetintressen av

används förfartygdettillskall trans-Transportören att somse
behörigen bemannatdetinnefattasvari ärsjövärdigt,är attporten

övrigaoch frysrumkyl-och lastrum, utrymmenoch samtutrustat att
skallför godsetskickilastas,i vilka godseti fartyget, är attgott

och bevaras.kunna mottas, transporteras
skallförsenats,ellergått skadatshar förlorat,Om gods trans-

till dendettaunderrättelselämnaportören snarast som av-om
skallinte lämnas,underrättelsesådanhar Kansändaren angett.

underrättas.känd, avsändareninteeller, denne ärlastägaren om
påfullföljasinte kan sätt.gäller avsettDetsamma transportenom
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§263 Däckslast

Gods får på däck endast detta tillåtettransporteras är enligtom
transportavtalet, följer handelsbruk eller sedvänja i den fart detav
gäller eller krävs enligt lag eller författning.annan

Om godset enligt avtalet skall eller får på däck, skalltransporteras
detta i transportdokumentet. såHar inte skett haranges trans-

bevisbördan förportören på däck har avtalats. Trans-att transport
får inte åberopa sådantportören avtal tredje harett mot man som

förvärvat konossement i god tro.
Särskilda bestämmelser för däckslast finns i 284om ansvar

§264 Transportörens avtalsbrott

Avsändaren får häva påtransportavtalet grund dröjsmål ellerav
avtalsbrott på sidatransportörens avtalsbrottetannat är väsent-om

ligt. Sedan godset har avlämnats får avsändaren inte häva avtalet om
utlämnande godset skulle medföra väsentlig skada eller olägen-av
het någonför avsändare.annan

Om avsändaren vill häva avtalet, skall han meddela detta inom
skälig tid efter det han måste fåttha kännedomatt avtals-antas om
brottet. Gör han inte gårdet hävningsrätten förlorad.

§265 Transportavbrott och avståndsfrakt

Går det fartyg eller skalltransporterarsom transporterasom
godset förlorat eller förklaras det efter skada inte kunna isättas
stånd. bortfaller på grund därav inte skyldighettransportörens att
fullfölja transporten.

Om det uppkommer hinder medför fartyget inteett kanattsom
anlöpa lossningshamnen och lossa godset eller detta inte kan ske
inom skälig tid, får i stället väljatransportören lämpligen annan
lossningshamn.

frågaI frånträdande påtransportavtalet grund krigsfaraom av av
tillämpas bestämmelserna i 349 och 351 §§.

Har del utförts avtalet hävs ellernär faller borttransportenen av
eller godsetnär anledning lossas i hamn denänav annan en annan
avtalade lossningshamnen, har till avståndsfrakttransportören rätt
enligt bestämmelserna i 332
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§ behörighet handla266 Transportörens att
på lastägarens vägnar

åtgärdervidta särskilda för ellerBlir det nödvändigt bevaraatt att
i övrigt tillvarata lastägarens intressen,godset ellertransportera

frånskall inhämta anvisning lastägaren.transportören
Om tiden eller omständigheterna i övrigt inte medger att an-

fårinhämtas anvisning inte i tid,visning eller transportörenmottas
åtgärderpå vidta nödvändiga och företräda den-lastägarens vägnar

Även åtgärdenfrågor godset. inte nödvändigi rör äromne som var
tredje i godlastägaren bunden tro.om man var

åtgärderdeUnderrättelse har vidtagits skall lämnasom som
§i 262 tredjeenligt bestämmelserna stycket.

§ åtgärder267 förLastägarens transportörensansvar
åtgärderför deLastägaren har vidtagittransportörensomsvarar

haft för godsets behov.och de utgifter denne har Om transportören
har handlat anvisning lastägaren dock inte med högreutan svarar

åtgärder-belopp värdet vid början det godsän transportens av som
avsåg.eller utgifternana

UTLÄMNANDE GODSETAV

§268 utlämnande godsetTransportörens av
på påskall bestämmelseorten godset den platsMottagaren motta

Godsetoch inom den tid har skall lämnastransportören angett.som
på sådant det bekvämt ochkan säkert.sätt att mottasut

behörig godset har besiktiga det föreDen är rättatt motta attsom
mottagandet.

§ skyldighet betala frakt269 Mottagarens att
fordringaroch andra

blirLämnas godset konossementut mot mottagaren attgenom
frakt och andra fordringargodset skyldig betalamotta att som

har enligt konossementet.transportören
påOm godset har lämnats konossement ärsätt änut annat mot

fordringarendast skyldig betala frakt och andraattmottagaren
underrättats ford-transportavtalet, harenligt mottagaren omom

insågutlämnandet eller han eller borde ha insettringarna vid att
hade fått betalt.intetransportören
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270 § Rätt hålla inne godsetatt

Har fordringartransportören enligt 269 § eller andra fordringar
för vilka säkerhet föreligger sjöpanträtt i godset enligtgenom
[251] han inteär skyldig lämna godset förränatt ut mottagaren
antingen har betalt fordringarna eller ställt säkerhet för dem.

271 § Uppläggning godsav
Avhämtas inte godset inom den tid hartransportören ellerangett

eljest inom skälig tid får det läggas i säkert förvar förupp mot-
räkning.tagarens

Underrättelse godset har lagts skallatt lämnas enligtom upp
bestämmelserna i §262 tredje stycket. l underrättelsen skall anges

skälig frist efter slut försäljning godset elleren för-vars annatav
fogande detta fåröver ske enligt 272

272 § Transportörens förfogande godsöver
inte har avhämtatssom

Sedan fristen enligt §271 andra stycket har löpt harut, trans-
portören säljarätt upplagt gods i den omfattningatt det nödvän-är
digt för täcka kostnaderna vid försäljningenatt och fordringar som

inämns 270
Transportören skall förfara med vid försäljningen.omsorg
Om godset inte kan säljas eller det är uppenbart kostnader-attom
vid försäljning inte skulle täckas försäljningssumman,na fåren av

förfogatransportören godsetöver försvarligt sätt.annat

273 § Avsändarens för fordringaransvar
Lämnas godset till betalningut sådanmottagaren utan av en

fordran avsändaren skullemot ha betalt, kvarstårmottagarensom
avsändarens inte utlämnandet medför skada föransvar, om av-
sändaren och måstetransportören ha insett detta.

Transportören inte skyldigär sälja upplagt gods för få betaltatt att
för sådan fordran avsändarenen mot skulle hamottagarensom
betalt. Om försäljning ändå sker fordringarna täcks,utan att är
avsändaren ansvarig för bristen.

TRANSPORTÖRENS SKADESTÅNDSANSVAR

274 § Ansvarsperioden

Transportören ansvarigär för godset medan det i hans vårdär i
lastningshamnen, under och i lossningshamnen.transporten

Transportören ha godset i sin vård enligt första stycket frånanses
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myndig-frånfrån elleravlastarengodsetdåtidpunkt handen mottar
enligt lagmåste överlämnasgodsettill vilkennågonhet eller annan

lastningshamnen.gäller ibestämmelsereller som
förstavård enligtgodset i sinhainte längreTransportören anses

stycket
godset tilllämnathan har mottagaren;när ut

dettafrångodset närtransportören.inte mottarmottagarenom
ellerenlighet med avtaleträkning iförhar lagts mottagarensupp

lossningshamnen; elleribrukligtvadellerenligt lag ärsom
någontill myndighet ellergodsetöverlämnatharhannär annan

bestämmelserenligt lag ellermåste överlämnasgodsettill vilken
lossningshamnen.igällersom

sakskada§ för275 Ansvar

föransvarigför Transportören äransvarigTransportören är
gårföljd godsettillgår skadagodsetföljdskada till attatt avav
denskadasförlorat ellermedan detskadasellerförlorat om

förlustenorsakadehändelseombord eller ivårdi hansär som
medanskadan inträffadeellervisarhan inteland, att var-om

vård enligti hansgodsetho-försummelseellerken fel varav
ansvarigdock inte274 Hannågon han ärsjälv eller somnom

självvisar varken hanhanmed-orsakat ellerför har attomsvarar
förnågon hanellerskadan.tillverkat svararsom

ellertill felgjort sig skyldighar
vidtagitharförsummelse utan

förskäligen kan begärasallt som
dessochundvika händelsenatt

följder.
åtgärder förberor påskadaansvarig förinteTransportören är som

ellerbärga fartygåtgärder förskäligaellerrädda attatt personer
till sjöss.egendomannan

medtillsammanssidapåförsummelse transportörensOm fel eller
endastskada, transportörenföranlett ärorsak harnågon annan

försummelsen.felet ellertillkan hänförasmån skadani denansvarig
inteskadanutsträckningi vilkenvisaåligger transportörenDet att

sida.hansförsummelseellertill felhänföraär att

skada§ förpå 276 Ansvarskada§ för276 Ansvar
på brandgrundoaktsamgrund avav

brandochnavigering

påskadaförlust ellerHaransvariginteärTransportören av
brand, ärorsakatsgodsetskadan berorvisarhan att avom
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ansvarig dettransportören om
visas att

fel eller försummelse branden har uppstått påsom
befälhavaren, medlem besätt- grund fel eller försummelseav av
ningen, någonlots eller någonellertransportörenannan av

har utfört arbete i fartygets han för; ellersom som svarar
skyldigtjänst har gjort sig till vid

navigeringen eller handhavan-
det fartyget; ellerav

brand inte har orsakats förlusten eller skadan harsom
fel eller försummelse påuppkommit grund fel ellergenom av av

honom själv. försummelse att trans-genom
Transportören dock någonär ellerportören hanansva- som

rig för skada påberor för inte har gjort alltattsom svarar som
han någoneller han skäligen kan krävas för attsom svarar
för har brustit i tillbörlig släcka branden avvärjaoch elleromsorg

fartyget sjövärdigt före begränsa följdernagöra den.att av
åliggerbörjan. Det Om det har inträffat brandtrans-resans

till befrielse från ombord skall, påportören begäran, sed-att an-
sådanvisa har vanlig besiktning ske föratt attsvar omsorg

iakttagits. klarlägga orsaken till branden
och omständigheterna kring
denna.

§277 för levande djurAnsvar

Transportören inte ansvarig för förlust eller påär skada levan-av
de djur påberor de särskilda risker förenade sådanamedärsom som
transporter.

Om visar han har följt de särskilda anvisningartransportören att
har lämnats och förlusten eller kanskadan hänföraatt attsom vara

till sådana risker, han inte, såvida det inte visas för-attansvarar
lusten eller skadan helt eller delvis har orsakats fel för-ellerav
summelse honom själv någoneller han för.av som svarar

§278 dröjsmålsskadaAnsvar för

Transportören ansvarig §§enligt 275-277 för skada till följdär av
dröjsmål med utlämnandet godset.av

Dröjsmål med utlämnandet godset föreligger godset intenärav
har lämnats i den lossningshamn följer transportavtaletut som av
inom avtalad tid någoneller, frist inte har avtalats, inom denom
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transporttid det med hänsyn till omständigheterna skäligtär attsom
begära omsorgsfull transportör.av en

Om godset inte har lämnats inom dagar från dag60 räknat denut
då fårdet enligt andra stycket skulle ha lämnats ersättning krävasut,
såsom för förlust godset enligt 275av

§ skadestånd279 Beräkning vid sakskadaav
Skadestånd på gåttgrund godset har förlorat skadatsellerattav

utgångspunkt påberäknas med i värdet gods denslagav av samma
plats och vid den tid godset enligt avtal lämnades skulleeller haut
lämnats ut.

Värdet godset bestäms efter börspriset sådant priseller,av om
saknas, efter marknadspriset. Finns varken börs- eller marknadspris

värdet efter detbestäms värdet gods ochslaggängse av samma
kvalitet.

280 § Ansvarsgränser

be-Transportörens Transportörensär näransvar ansvar
till 667 särskilda drag- gåttgods har förlorat eller ska-gränsat

SDRningsrätter för varje kolli dats särskil-begränsat till 835är
eller enhet godset el- da dragningsrätter SDR förannan av
ler, därigenom blir varje kolli eller skepp-ansvaretom annan
högre, till 2 SDR för varje kilo ningsenhet eller. ansvaretom

det berörda godsets brutto- därigenom blir till 2,5högre,av
förståsvikt. Vad med SDR SDR för varje kilo det för-som av

[369]i lorade eller skadade godsetsanges
förstås medbruttovikt. Vad som

[369]SDR ianges
förTransportörens ansvar

dröjsmål med utlämnandet av
godset begränsat till be-är ett
lopp två ochmotsvarande en
halv gånger för-frakten för det
dröjda godset. Ansvarsbeloppet
får dock inte totalaöverstiga den
frakten enligt transportavtalet.

Transportörens sammanlagda
enligt första andraochansvar

fårstyckena inte överstiga den
skulle ha gälltansvarsgräns som

förstaenligt stycket vid förlust
allt det gods ansvaretav som

gäller.
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281 § Ansvarsgränsen för enhetslastat gods
Har container, lastpall eller liknandeen transportanordning an-

vänts för sammanföra godset,att skall vid tillämpning 280 § varjeav
kolli eller enhet enligt transportdokumentetannan förpackadärsom
i transportanordningen, kolli eller enhet.ett I övrigtanses som en
skall godset i transportanordningen enhet. Om självaanses som en
transportanordningen har gått förlorad eller skadats, skall denna

särskild enhet denanses intesom elleren ägs harsättom annat
tillhandahållits transportören.av

282 § Ansvar inte grundas på transportavtaletsom
Bestämmelserna frihet från och begränsningom transportörensav

gäller även talanansvar honom inte grundasmot påom trans-
portavtalet.

Bestämmelserna frihet från och begränsningom transportörensav
har motsvarande tillämpningansvar talan förs någonom mot som

transportören för och denne visar han har handlatsvarar i tjäns-att
eller förten uppdragets fullgörande.

Det sammanlagda kan åläggasansvaret transportören och desom
han för, får intepersoner överstigasom svarar ansvarsgränserna

enligt 280

283 § Förlust tillrätten ansvarsbegränsningav
Rätt till ansvarsbegränsning föreligger inte för den visas självsom

ha orsakat skada uppsåtligen eller vårdslöshet och medav grov
insikt sådan skada sannoliktatt skulle uppkomma.

284 § Ansvar för däckslast

Transporteras gods på däck i strid med 263 § är transportören,
bestämmelsernaoavsett i 275-278 §§, ansvarig för skada ute-som

slutande följdär på däck. frågatransporten Ien av ansvaretsom
omfattning gäller 280 och 283 §§.

Om gods har påtransporterats däck i strid med uttryckligtett
avtal under däcktransport föreligger inteom tillrätt ansvarsbe-
gränsning enligt detta kapitel.

285 § Transportörens för undertransportöransvar
Utförs helt ellertransporten delvis undertransportör förblirav en

transportören ansvarig enligt bestämmelserna i detta kapitel som om
han själv hade utfört hela transporten.

Om det uttryckligen har avtalats bestämd delatt en trans-av
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fårundertransportör,namngivenutförasskall trans-porten av en
orsakasfrån för skadaförbehålla sig frihetportören avsomansvar

i undertransportörensmedan godsetvilken inträffarhändelse ären
skadan har orsakatsvisaåliggervård. Det transportören att att enav

sådan händelse.
intetalandock verkanFörbehåll stycketenligt andra är utan om

ivid domstolundertransportörenväckaskan mot angesen som
310

§ Undertransportörens286 ansvar

enligt regleransvarigUndertransportören trans-är somsamma
Bestämmelsernahan utför.den delförportören transporten somav

tillämpning.motsvarande§§och 283 hari 282
följervadåtagit sighar utöverOm transportören avsomansvar

kapitel,enligt detta äravstått från rättigheterkapitel ellerdetta
skriftligthan har lämnatbunden endastundertransportören om

samtycke.

§287 Gemensamt ansvar
Är ansvarigaundertransportörenbåde ochtransportören svarar
solidariskt.de

ochåläggaskan transportörensammanlagdaDet ansvaret som
får inteför,deoch deundertransportören svararpersoner som

följerinteenligt 280överstiga ansvarsgränserna annat avom
283

avtalförhinderintei detta kapitel utgörBestämmelserna om
undertransportören.ochmellan transportörenregress

Reklamation§288

intetill Har senastgodset lämnatsHar mottagarenut
dådagefter denvardagendenne förstautan attmottagaren

överlämnades till honomgodsetskriftligen underrättat transpor-
skriftligen underrättatskadaminskning eller transpor-tören om

ochskadaförlust elleriakt-borde hahar eller törenhan omsom
all-skadansellerförlustensminskningens ellertagit, och omom

god-beskaffenhet,allmänna männaskadans art, ansesanses
utläm-inte visas,sådant det hargodset utlämnat annatset, om

beskrivits isådant det hartransportdokumen-beskrivits i nat
eller,transportdokumentetOminte visas. omannattet, om

utfär-inte harsådant dokumentinteskadanminskningen eller
tillstånd. Omi synligtutlåmnandet, dats,vidkunde iakttas gott
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gäller detsamma sådan förlusten eller skadan inte kun-om un-
derrättelse inte har lämnats de iakttas vid överlämnandetse-

dagar därefter.nast tre gäller detsamma skriftligom un-
derrättelse inte har lämnats in-

15 dagar därefter.om
Skriftlig underrättelse behöver inte lämnas förlust eller skadaom

har konstaterats vid besiktning godset.som gemensam av
Transportören inte ansvarigär för skada till följd dröjsmål medav

utlämnandet godset inte skriftlig underrättelse har lämnats tillav om
inomtransportören 60 dagar efter det godset överlämnades tillatt

mottagaren.
Underrättelse får lämnas till den undertransportör har läm-som

godset eller tillnat ut transportören.

289 § Bidrag vid haverigemensamt
Bestämmelserna i 274-288 §§ förtransportörens för-om ansvar

lust eller skada gods gäller i frågaävenav rättmottagarens attom
vägra betala bidrag vid haveri och skyl-gemensamt transportörens
dighet ersättning för sådant bidragatt utge eller bärgarlön som

har betalt.mottagaren

AVSÄNDARENS SKADESTÃNDSANSVAR

290 § Allmän regel skadeståndsansvaretom
Avsändaren inte ansvarigär för skada har uppkommit försom

ellertransportören undertransportören, inbegripet skada på farty-
inte skadan harget, orsakats fel eller försummelse honomom av av

själv eller någon han för. Den för vilken avsändarensom svarar
inte hellerär ansvarig inte skadan har orsakatssvarar fel ellerom av

försummelse honom själv eller någon han för.av som svarar

291 § Farligt gods

Har avsändaren överlämnat farligt gods till eller tilltransportören
undertransportör enligt 257 § upplysa godsetsen utan farligaatt om

beskaffenhet och nödvändiga säkerhetsåtgärder och har den som
godset inte heller eljest kännedommottar dess farliga beskaffen-om

het, är avsändaren ansvarig och varjetransportören undertrans-mot
förportör kostnader och skada uppkommer medannan som an-

ledning sådant gods. Transportörentransporten eller under-av av
får i sådanttransportören fall efter omständigheterna lossa,

oskadliggöra eller förstöra godset skyldighet betalautan ersätt-att
ning.
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med far-Den har omhändertagit godset kännedom desssom om
åberopa förstaliga beskaffenhet får inte bestämmelserna idock

stycket.
fårGods sig förvisar fara eller egendom,utgörasom person

för-efter omständigheterna lossa, oskadliggöra ellertransportören
skyldighet betala ersättning.störa utan att

KONOSSEMENT OCH TRANSPORTDOKUMENTANDRA

§292 Konossement

bill Iading förståsMed konossement dokumentett som
bevis avtal sjötransport och transportörenutgör ett attom om om

har mottagit eller godset ochlastat
innehåller åtagandebetecknas med ordet konossement eller ett

lämna godset endast dokumentettransportören att ut mot attav
återställs.

får ellerställas till viss till viss eller orderKonossement man, man
till innehavaren. konossement ställt till vissEtt är ansessom man

förbehållgjortsorderkonossement det inte har motettsom om
överlåtelse uttrycket icke till order eller liknande.genom

ochför godsetsKonossementet bestämmer villkoren transport
såvitt angår förhållandetutlämnande, ochmellan transportören en

iinnehavare avsändaren. Bestämmelserkonossementet änannan av
inte tagits in i fårtransportavtalet har konossementet inte görassom

inne-gällande sådan innehavare, såvida konossementet intemot en
håller hänvisning till dessa.en

§ Genomgångskonossement293

vilketMed genomgångskonossement förstås konossement iett
det godset skall utföras änatt transporten enanges av av mer
transportör.

detgenomgångskonossementDen utfärdar skall till attettsom se
i utfärdas försärskilt konossement del transportenett som en av

genomgångskonossement.godset enligtatt transporterasanges

§ få294 Avlastarens konossementrätt att

påmottagit godset skall hanNär har avlastarenstransportören
begäran utfärda mottagningskonossement.

utfärdasSedan godset har lastats skall ombordkonossement om
utfärdatsavlastaren begär det. Om mottagningskonossement har

återlämnasskall det ombordkonossementet utfärdas. Ettnär mot-
på doku-tagningskonossement ombordkonossement sedanutgör ett



sou 199o;13 Fdrfattningsférslag 33

Haag-Visbyreglerna Hamburgreglerna

har antecknatsmentet på det eller de fartygnamnet godset harsom
lastats i tiden för lastningen.samt

Avlastaren har fårätt särskilda konossementatt för delar av
godset, det kan ske väsentlig olägenhet.om utan

295 § Befälhavarkonossement

Ett konossement har undertecknats befälhavarensom på detav
fartyg godsettransporterar skallsom undertecknat påanses vara
transportörens vägnar.

§296 Konossementets innehåll

Ett konossement skall innehålla uppgift om
godsets inbegripet dessart, farliga egenskaper, nödvändiga mär-

ken för identifiera godset,att kolli- eller stycketal godsets viktsamt
eller mängd uttryckt på alltsätt, enligt avlastarensannat uppgifter;

godsets och förpackningens synliga tillstånd;.
transportörens och där han har sitt huvudkontor;ortennamn.
avlastarens namn;.
mottagaren. dennanär har avlastaren;angetts av.
den i transportavtalet angivna lastningshamnen och den dag då.

transportören godset i denna hamn;mottog
den i transportavtalet angivna lossningshamnen och eventuellen

överenskommelse tiden för godsets utlämnandeom i denna hamn;
antalet exemplar, konossementet har utställts iom än ettmer

exemplar;
där konossementetorten har utställts;

10. fraktens storlek, den skall betalasom ellermottagaren,av upp-
gift frakt skall betalasatt honomom övriga villkor förav samt
godsets och utlämnande;transport
11. att transporten underkastadär konventionen enligt §254 tredje
stycket;
12. godset i förekommandeatt fall skall fåreller transporteras
däck; och
13. den högre ansvarsgräns kan ha avtalat.parternasom

Ett ombordkonossement skall dessutom innehålla uppgift far-om
tygets och nationalitet, platsen förnamn lastningen dagen dåsamt
lastningen avslutades.

Konossementet skall undertecknas eller någontransportörenav
handlar på hanssom vägnar. Underskriften får framställas meka-

nisk eller elektronisk väg.
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i konossementetuppgifterAvsaknad§297 av
stycket§ första292enligtuppfyller kravendokumentEtt som

§ sak-i 296uppgiftnågonävenkonossement angesutgör somom
nas.

undersökningsplikt§ Transportörens298

uppgifterdeundersökaomfattningskäligskall i attTransportören
stycket§296 förstaenligtin i konossementetgodset tassomom

betvivlaanledningskäligharOm han attriktiga. upp-punkt 1 är
undersökamöjlighetrimlighaftharinte attellerriktighetgifternas

förbehåll ut-görai konossementethanskall gerriktigheten, som
för detta.tryck

bevisverkan§299 Konossementets

eller,mottagitshargodsetbevisgäller attKonossementet omsom
be-harsåsom detlastatsutställts,harombordkonossementom

förbehåll harvisas ellerintekonossementet,skrivits i annatom
förpackningensochgodsetsuppgiftOm298enligtgjorts om

antecknatdettaskall itillstånd i konossementetsaknassynliga anses
visas.intetillstånd,synligt annatigodset gott omatt var

utvisarpåeller sättfrakteninte annatkonossementEtt angersom
punktstycket§ första296enligtbetalasskallfrakt mottagarenatt av

betalasskallintefraktbevisvisas,inte att av10 utgör, annat omom
betalasskallbeloppdetgällerMotsvarande somhonom. somom

i konossementet.överliggetid inte harför angettsersättning
påförlitani attinlöst konossementethargoditredjeOm troman
andraochförstaenligtmotbevisningriktiga, äri detuppgifterna är
insettborde hainsåg ellerOm transportörentillåten.intestyckena

förbehållåberopaintefår hanoriktiggodsetuppgift varatt omen
uttryckliginnehållerinteförbehållet§ an-i 298 enomavsessom

oriktighet.uppgiftensmärkning om

uppgiftervilseledandeför§300 Ansvar

förlitanikonossementinlösaskadatredje attLider genomman
hanansvarigtransportörenriktiga, äri det omäruppgifternaatt
förvilseledandekonossementetinsetthabordeinsåg eller att var

kapitel före-dettaenligtansvarsbegränsningtillRätttredje man.
därvid inte.ligger

fåri konossementet mot-uppgifternaintegodsetOm motsvarar
sigåtagitharavlastarentransportörenkräva omatt uppgertagaren

uppgiftofullständigelleroriktigförskadeslöshålla transportörenatt
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indemnitetsförklaring och låteräven få del sådanmottagaren av en
förklaring.

301 § Avlastarens garantiansvar

Avlastaren gentemot för riktighetentransportörensvarar deav
uppgifter godset på hans begäran har tagitsom i konosse-som
mentet.

Om avlastaren har åtagit sig ersättaatt förtransportören skada
uppkommer till följd konossementsom utfärdasatt med felaktigaav

uppgifter eller förbehåll, han likvälutan är inte ansvarig dettaom
har gjorts i syfte vilseleda förvärvareatt konossementet. sådantIav
fall avlastaren inte heller enligt förstasvarar stycket.

§302 Rätt få godsetatt ut
Den företer konossement ochett dess innehållsom eller,genom

vid orderkonossement, sammanhängande och till honomgenom en
fortgående följd överlåtelser indossament eller överlåtelse inav
blanco framträder innehavarerätt konossementet, be-som ärav
hörig godset.mottagaresom av

Om konossementet har utfärdats i flera exemplar det förär ut-
lämnande på bestämmelseorten tillräckligt visar sinatt mottagaren
behörighet förete konossementsexemplar.att ett Lämnasgenom
godset på plats, måsteut dessutom övriga åter-exemplaren annan
lämnas eller säkerhet ställas för anspråk innehavare ute-som av
löpande exemplar kan gällandegöra transportören.mot

303 § Flera konossementsinnehavare

Anmäler sig flera och företer de skildamottagare, exemplar av
konossementet, skall läggatransportören godset under säkerupp
vård för den rätta räkning. Underrättelsemottagarens åtgärdenom
skall lämnas till dem harsnarast anmält sig.som

§304 Utlämnande konossementmot
Mottagaren har fårätt godset endast hanatt deponerarut om

konossementet och lämnar kvitto allteftersom godset lämnas ut.
Sedan allt gods har lämnats skall konossementet med på-ut,

tecknad kvittering återställas till transportören.

305 § Utlämnande konossementetnär har förkommit

Har ansökan gjorts dödande förkommet konossementettom av
får sökanden, sedan offentlig stämning har utfärdats, fordra att
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transportö-ersättningställs försäkerhetgodset lämnas somut, om
konossementet.förkomnapå grund dettvingaskan utatt avgeren

i godkonossement§306 Förvärv troav
tillkonossementsexemplarÖverlåter konossementsinnehavareen

rätti godexemplarförstdenhar troettflera mottarsompersoner,
tillbestämmelseortenlämnatsgodset harOmgodset.till ut

lämnaskyldigintehanexemplar, är attinnehavaren annatettav
fåttgod hariredanifrån sig vad han ut.tro

innehavarkonosse-ellerorder-förvärvatgod hariDen etttrosom
vilkenden förtillkonossementetlämnaskyldiginte utär attment

förkommit.det har

§ Stoppningsrätt307

obestånd ellerköparenspå grundsäljare harDen rätt att, aven
köpet,följdåligger honom ivadfullgöraunderlåtenhet avatt som
gällertillbakakräva detellersålda godsetdethindra attutgesatt

till köpa-har överlämnatsgodsetbeträffandekonossementäven om
ren.

tredjegällandefår intestycket görasenligt första motRätt man
innehavarkonossement.order- ellerförvärvathari god etttrosom

Sjöfraktsedel§308

förstås dokumentwaybillseasjöfraktsedelMed ett som
transportörenochsjötransportavtalbevis attutgör ett omomom

ochgodsetmottagithar
tillgodsetlämnaåtagande transportöreninnehåller utattett av

i dokumentet.den mottagare angessom
utfärdats bestämma,sjöfraktsedel harsedanfårAvsändaren även
dennågontill änskall lämnas mottagaregodset somut annanatt

harförhållande till transportöreninte ihani dokumentet, omanges
singjort rättredan harinteellerfrån dennaavstått rätt mottagaren

gällande.
haravsändaren inte294§enligtfår begärasKonossement om

avstått från sin rätt mottagare.att utse annan

bevisverkaninnehåll ochSjöfraktsedelns§309

hardet godsinnehålla uppgiftsjöfraktsedel skallEn somom
transportören,ochavsändaren,tillmottagits mottagarentransport,

betalasskallkostnaderandrafrakt ochtransportvillkoren samt som
§ har298och§ tredje stycket296iBestämmelsernamottagaren.av

tillämpning.motsvarande
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Haag-Visbyreglerna Hamburgreglerna

Om inte visas sjöfraktsedelnutgörannat bevis transportavta-om
let och godset har mottagits såatt det har beskrivitsom isom
dokumentet.

TVISTER

310 § Avtalsvillkor behörig domstolom

Ett avtal har ingåtts innan tvist har uppkommit ochsom som
inskränker kärandens fårätt tvistatt styckegodstransporten om av
enligt detta kapitel prövad vid domstol ogiltigt iär den mån det
begränsar kärandens enligträtt val väckaatt talan vid domstoleget
för den ort

där svaranden har sitt huvudkontor eller, huvudkontor sak-om
där svaranden har sin vanliga vistelseort;nas,

där transportavtalet ingicks, där transportavtalet ingicks,
förutsatt svaranden där har förutsattatt svaranden där haratt
driftsställe för sin rörelse, filial driftsställe för sin rörelse, filial
eller företrädare. eller företrädare,genom vars genom vars
förmedling avtalet har ingåtts; förmedling avtalet har ingåtts;
eller

där lastnings- eller lossnings- där lastnings- eller lossnings-
hamnen ligger. hamnen ligger; eller

[337i a]§ andrasom avses
stycket.

Utan hinder vad stadgas i första stycket kan talan alltidav som
väckas vid domstol för den har iort transportavtalet.angettssom
Efter det tvist har uppkommit fåratt fritt avtala hur tvistparterna en
skall behandlas.

Om konossement har utfärdatsett enligt certeparti inne-ett som
håller bestämmelser behörig domstol eller skiljedomsförfarandeom

konossementetutan att uttryckligen dessa bestämmelseratt äranger
bindande för innehavaren konossementet, får intetransportörenav
åberopa bestämmelserna innehavare konossementetmot en av som
har förvärvat det i god tro.

Första stycket gäller inte om
varken den avtalade lastnings-
hamnen eller den avtalade eller
faktiska lossningshamnen enligt
252 § tredje stycket ligger i Sve-
rige. Danmark, Finland eller
Norge.
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HamburgreglernaHaag-Visbyreglerna

Skiljedomsklausuler§311

får§ stycketförstai 310stadgasvad parternaOavsett genomsom
hänskjutasskalltvisteröverenskommabekräftat avtalskriftligen att

käran-skiljeförfarandet efterskiljedomavgörandetill omgenom
§310idär dendeförsiggå ival skall ortdens stater, avsessomen av

be-tillämpaskallSkiljedomstolenbelägen.1-3stycketförsta är
kapitel.i dettastämmelserna

hartredje styckena§ ochandrai 310 motsvaran-Bestämmelserna
tillämpning.de

i förstaBestämmelserna styc-intestycket gällerFörsta om
skiljeav-delgällerlastnings- ketavtaladedenvarken som en av

talet.avtalade ellerdenellerhamnen
enligtlossningshamnenfaktiska
i Sve-liggerstycket§ tredje252

ellerFinlandrige, Danmark,
Norge.

kapitletFjortonde

fartygbefraktningOm av
bestämmelserInledande

DefinitionerTillämpningsområde.§312

delbefraktningochhel-befraktning gällerBestämmelserna avom
konsekuti-ocksågällerresebefraktningBestämmelsernafartyg. om

inte harnär angetts.annatva resor
medkapitelI detta avses

tillfartygbortfraktaravtalbortfraktare den ett annan,genomsom
befraktaren;

lastning;förgodsetden avlämnaravlastare som
förskall beräknasfraktenvilkenenligtresebefraktning befraktning

resa;
varandraefterutförsvisst antalkonsekutiva ett somresorresor

fartyg;bestämtbefraktningsavtalenligt ettett som avser
förberäknasskallfraktenvilkenbefraktning enligttidsbefraktning

tid;
ellerfartygheltmindregäller änbefraktningdelbefraktning ettsom

används.certepartifull last nären
be-på avtaltillämpligai detta kapitelBestämmelserna är om

Sverige,mellanfartoch ii Sverigeinrikes fartfartyg ifraktning av
inrikesibefraktningVid avtalFinland och Norge.Danmark, om

därlandi detlagengällerNorgeFinland ochDanmark,fart i
utförs.befordringen
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Vid befraktning i fart inte omfattas tredje stycket gällersom av
bestämmelserna i detta kapitel svensk skall tillämpas.när rätt

313 § Avtalsfrihet

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas inte i den mån annat
följer avtalet, praxis har utbildats mellan ellerparternaav av som av
handelsbruk eller sedvänja måste bindande förannan som anses
parterna.

Vid resebefraktning i inrikes fart i Sverige ioch fart mellan Sveri-
Danmark, Finland fåroch bestämmelsernaNorge, i 338 § intege.

åsidosättas avtal till nackdel för avlastare, resebefraktaregenom
eller [368]Detsamma gäller bestämmelserna i § förstamottagare.
stycket 5 och fjärde stycket. Om begränsningar i avtalsfriheten i
inrikes fart i Danmark, Finland och Norge gäller lagen i det land där
befordringen utförs.

Vid befraktning i fart §i 252 första och andra styckenasom avses
får bestämmelserna 329§i utfärdande konossement inteom av
åsidosättas avtal till nackdel för avlastaren.genom

Bestämmelserna i detta kapitel får åsidosättasinte heller genom
avtal detta följer 316om av

§314 Befraktning bestämt fartyg. Full lastettav
Gäller befraktningsavtalet bestämt fartyg, får bortfraktarenett

inte fullgöra avtalet med fartyg. Om avtalet bort-ett annat ger
fraktaren in fartyg det avtaladerätt sätta eller iänatt ett annat att
övrigt använda fårandra fartyg, bortfraktaren endast in fartygsätta

lika ändamålsenligaär det avtalade fartyget. Rätten kansom som
gånger.utövas flera

Om avtalet gäller helt fartyg eller full fårlast, bortfraktarenett en
inte med gods för befraktaren. Detta gälleränta ävenannan om
fartyget skall i ballast för påbörjaatt en ny resa.

Överlåtelse§315 befraktningsavtalav
Överlåter betraktaren sina rättigheter enligt befraktningsavtalet

till vidarebortfraktareller han fartyget, förblir han ändåannan
ansvarig för avtalet fullgörs.att

Bortfraktaren får inte överlåta befraktningsavtalet samtyckeutan
från befraktaren. befraktarenHar upphörsamtyckt bortfraktarens

enligt avtalet.ansvar

316 § Trampkonossement

Utfärdar bortfraktaren konossement för gods befordras medsom
fartyget bestämmer konossementet villkoren för befordringen och
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förhållandet bortfraktarensåvitt mellanutlämnandet godset gällerav
i be-Bestämmelsertredje innehar konossementet.och somman

intetagits in i konossementet kanfraktningsavtalet inte har görassom
dem.inte konossementet hänvisar tillgällande tredjemot man om

§§i 295-307 gäller konos-konossementBestämmelserna ävenom
§ be-det följer 253i första stycket. När attsement avavsessom

styckegods skall tillämpasi kapitletstämmelserna transportom av
rättigheter iochpå bestäms bortfraktarenskonossementet ansvar

§§.i 274-290förhållande tredje enligt reglerna 254 ochtill man

Resebefraktning

§317 Frakt

god-befraktningsavtalet skall den frakt förFöljer frakten inte av
ingicks.avtaletbetalas gängse närset varsom
följer har inlastats,gods vad avtaletOm eller änannat som avmer

vid lastningen, dock inte lägrebetalas fraktskall för godset gängse
frakten.den avtaladeän

§318 Sjövärdighet

vari inne-fartyget sjövärdigt,Resebortfraktaren skall till ärattse
och och lastrum,behörigen bemannatfattas det är utrustat attatt

lastas,i fartyget, i vilka godsfrysrum övrigakyl- och utrymmensamt
ochskall kunna befordrasskick för godsetiär mottas,attgott

bevaras.

§ val lastnings-319 Resebefraktarens av
lossningshamnoch

lastnings-resebefraktaren väljabefraktningsavtaletGer rätt att
anvisar,den hanlossningshamn, skall fartyget till hamneller som

ochligga flott och säkertsåvida tillgänglig och fartyget kanden är
skalllossningshamnin med lasten. Valhinder eller ututan av

vid lastningens slut.göras senast
hantillbeordrat fartyget osäker hamn ärHar resebefraktaren en

mindre hanorsakas fartyget medskada därigenomansvarig för som
ellerföreligger självförsummelse inte hos honomvisar fel elleratt

för.någon hansom svarar
välja farty-vilkakonsekutiva skallVid rätten att resor somresor

längdenpå sådant den sammanlagdaskall utföra sättutövas attget
blir väsentligen densamma.enligt avtaletlast- och ballastresornaav

frakt-ersättning förskyldig betalaI fall resebefraktarenär attannat
förlust.

får ändra valet hamn ellerResebefraktaren inte av resa.
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320 § Lastningsplats

Har bestämd lastningsplats inte avtalats, skall fartyget förläggas
till den lastningsplats resebefraktaren anvisar, såvida dennasom är
tillgänglig och fartyget kan ligga flott och säkert och hinderutan

med lasten.ut
Om lastningsplats inte har anvisats i tid, skall fartyget förläggas till

sedvanlig lastningsplats. Kan det inte ske, skall resebortfraktaren
välja plats där lastningen skäligen kanen äga rum.

Vare sig bestämd lastningsplats har avtalats eller inte, har resebe-
fraktaren fårätt fartyget förhalatatt från lastningsplats tillen en

han för kostnadernaannan, för detta.om svarar

LASTNINGSTID

321 § Lastningstid

Resebortfraktaren skyldigär låta fartyget ligga kvaratt för last-
ning viss lastningstid, omfattar liggetiden och överliggetid.som Vid
befraktning på linjefartsvillkor liner terms ingår ingen överliggetid
i lastningstiden.

322 § Liggetidens längd
Liggetid denär tid skäligen kan påräknas för lastningensom när

befraktningsavtalet ingås. Vid beräkningen liggetiden skall hän-av
till fartygetstas och lastenssyn och storlek, Iastningsanord-art

ningarna ombord och i hamnen andra liknandesamt omständig-
heter.

Liggetiden beräknas vid klausulerna
1 fac fast can, med utgångspunkt från lastningenas skallatt
utföras så snabbt fartyget kan last medta oskadadesom emot
lastningsanordningar;
2 faccop fast the port, med utgångspunktcustom frånas can att
lastningen skall utföras så snabbt vanligt lastningssätt i hamnensom
tillåter;
3 liner linjefartsvillkorterms med utgångspunkt från lastningenatt
skall utföras så snabbt vid vanlig lastning i hamnen fartygsom av

går i linjefart, med tillägg försom den tid går förlorad vidsom
trafikanhopning.

Om tid har bestämts för lastningen gemensam och lossning löper
liggetiden inte förrän denut tiden har gått till ända.gemensamma

Liggetiden beräknas i arbetsdagar och arbetstimmar. Som arbets-
dag räknas varje vardag då arbetet utförs det antal timmar ärsom
vanligt i hamnen på vardagar. Som arbetstimme räknas varje timme

kan användas till lastning påsom vardagar. För de dagar då det
arbetas mindre påän arbetsdagar räknas det antal timmar som
vanligen används till lastning.
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börjanLiggetidens§323

lastnings-liggerfartygetförränlöpabörjar inteLiggetiden
harresebortfraktarenin ochbörja lastklartochplatsen är taatt

detta.anmälangjort om
kommitharfartygetförränintei förvägfårAnmälan göras men
intefartygetdet sigVisarlastningshamnen. attfram till varsenare

förlorad för göragårtidskall den attin last,börjaklart taatt som
liggetiden.iinräknasklart intefartyget

kanintedenneeller,avlastarenhosskallAnmälan göras om
resebe-elleravlastarenvarkenKanresebefraktaren.anträffas, hos

pådengjorts avsäntsha ettanmälan näranträffas,fraktaren anses
ändamålsenligt sätt.

i hamnendå arbetetfrån klockslagdetantingenräknasTiden
detIslut.från middagsrastensellerpåbörjarvanligen morgonen

kontorsti-företimmegjordanmälanskallfallet senastförra envara
tioklockanfalletoch i detföregående dag senastslutdens senare

dag.samma

§ Hinder324

hinderpå grundlastningsplatsentillförläggasintefartygetKan av
inbörjaändå anmälas klartfår det tasida, attresebefraktarenspå

vidgällerDetsammabörjar löpa.liggetidenmed verkanlast att
resebortfrakta-hinderviddessutomochtrafikanhopning annat som

ingicks.avtaletmedräkna närkunnatskäligeninteren
grundpågår förloradtiddeninteinräknasliggetiden avI som

gårtiddengällersida. Detsammapå resebortfraktarenshinder som
sedvanligtillförlagts änharfartygetföljdförlorad till att annanav

bortskäligenresebortfraktarenanledninglastningsplats somenav
grundpåuppehållinräknasingicks. Däremotavtaletmedräkna när

förhalning.fartygetsav

Överliggetid§325

måsteutgångliggetidensÖverliggetid efterfartygettiddenär som
längd äröverliggetidenssåvida intebli lastat,förkvarligga att

avtal.fastställd genom
ligge-frånÖverliggetiden och timmardagarlöpandeförberäknas

stycket har§ andra324iBestämmelserna motsvaran-utgång.tidens
tillämpning.de

ÖverliggetidförErsättning§326

Överliggetid.förersättningsärskildtillharResebortfraktaren rätt
ökningtill denochfraktentillmed hänsynErsättningen bestäms
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eller minskning resebortfraktarens utgifter följer farty-av attsom av
ligger stilla.get

Ersättningen förfaller vid anfordran.
Om ersättningen inte betalas eller säkerhet inte ställs för den, har

resebortfraktaren rätt anteckninggöra fordringen påatt konos-om
Gör han inte det får han isementet. stället förelägga resebefraktaren

Ärbestämd tilläggstid för betalningen. tiden inteen oskäligt kort
och betalas fordringen inte inom tilläggstiden, får resebortfraktaren
häva befraktningsavtalet och kräva ersättning för förlust berorsom
på inte kommer till stånd.att resan

LASTNING

327 § Lastning och stuvning

Följer inte vad brukligt iär hamnen,annat skall resebe-av som
fraktaren avlämna godset vid fartygets sida och resebortfraktaren ta
det ombord. Vid klausulerna
1 fio free in and skallout, resebefraktaren sörja för lastningen;
2 liner linjefartsvillkor, skall resebortfraktarenterms sörja för
lastningen.

Resebortfraktaren skall sörja för underlag och behövsannat som
för stuvningen utföra den.samt

frågaI däckslast har 263 § motsvarande tillämpning.om
Om fartyget, anledning resebortfraktaren skäligen bortav som

räkna med avtalet ingicks,när har förlagts till sedvanligänannan
lastningsplats, resebortfraktarenär ansvarig för de ökade utgifter

detta medför.som

§328 Avlämnande godsetav
Godset skall avlämnas och lastas med tillbörlig skyndsamhet. Det

skall avlämnas sådant och sådantsätt i skickett det bekvämtatt
och säkert kan ombord, befordras ochtas lossas.stuvas,

Bestämmelserna i 256-259 §§ har motsvarande tillämpning.

§329 Ombordkonossement

När godset har lastats skall resebortfraktaren eller befälhavaren
eller den resebortfraktaren eljest har bemyndigat, på avlasta-som

begäran utfärda ombordkonossement, förutsattrens nödvändigaatt
handlingar och uppgifter föreligger.

Avlastaren har fårätt särskilda konossementatt för delar av
godset, det kan ske väsentlig olägenhet.utanom

Om konossement utfärdas med andra villkor demän följersom av
befraktningsavtalet och detta medför ökat för resebort-ett ansvar
fraktaren, skall resebefraktaren hålla honom skadeslös.
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RESAN

omsorgspliktResebortfraktarens§330

påi övrigttillbörlig skyndsamhet ochutföras medResan skall ett
§§och 266-267 hari 262Bestämmelsernaförsvarligt mot-sätt.

tillämpning.svarande

Substituthamn§ Deviation.331

eller förräddafår företas förDeviation endast attatt personer
skäligtill sjöss elleregendomellerbärga fartyg av annanannan

anledning.
inte kanmedför fartygethinderOm det uppkommer attsom

inte skeeller detta kanlossa lasten,lossningshamnen ochanlöpa
i stället väljauppehåll. får resebortfraktarenoskäligt annanutan en

lämplig lossningshamn.

Avståndsfrakt§332

fallerbefraktningsavtalet hävs ellerutförtsdel närHar resanen av
i hamnanledning lossas äneller godsetbort när annanenannanav

tillresebortfraktarenharlossningshamnen, rättavtaladeden av-
tillämpning.§ motsvarandei 335 harBestämmelsernaståndsfrakt.

belopp,med avdrag föravtalade fraktenAvståndsfrakt denär ett
återstående denochdenförhållandet mellanefterberäknassom

varaktighetentillskalllängd. Hänsynavtalade även tas avresans
fårAvståndsfraktensådanakostnaderna försärskildaoch de resor.

värde.överstiga godsetsinte
ochutredningavståndsfrakt hänskjutas tillangående kanTvist

gällatillämpliga delarDärvid skall idispasch.avgörande genom
haveri.viddispaschföreskrifterna gemensamtom

gods333 § Farligt

tillkände dessresebortfraktarengods lastatsfarligtHar utan att
oskad-omständigheterna lossa,får han efterbeskaffenhet,farliga

ersättning.betalaskyldighetgodsetförstöraliggöra eller attutan
far-till godsetsresebortfraktaren kändegällerDetsamma även om

elleruppstår fara fördetbeskaffenhet ochliga personensenare
behålla ombord.godsetoförsvarligtdetegendom gör attsom

UTLÄMNANDE GODSETAVLOSSNING OCH

§ Lossningen334

harlossning godsetlossningstid ochfråga lossningsplats,I avom
be-dettillämpning. Därvid skall är§§ motsvarande320-328 som

godset.stället gällaresebefraktaren istämt mottagaren avom
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Den visar sin behörighet harsom besiktigamottagare rättsom att
godset innan han det.tar emot

Finns det flera gods befordrasmottagare enligtav som samma
befraktningsavtal, får de endast anvisa Iossningsplatsgemensamt
eller fordra fartyget förhalas.att

Ökade kostnader till följd godset skadatäratt eller måsteav
bortskaffas på grund skada, skall betalas resebefraktarenav en av

skadan har orsakats godsetsom beskaffenhet eller felav egen av
eller försummelse resebefraktaren eller någon hanav som svarar
för. Vid klausulen fio free in and out, skall resebefraktaren betala
kostnaderna inte resebortfraktaren är ansvarig förom skadan enligt
338

335 § Frakt för gods inte finns i behållsom
För gods inte finns i behåll vid slut, skallsom frakt utgåresans

endast godset har gått förlorat till följd sinom beskaffenhet,av egen
bristfällig förpackning eller fel eller försummelse resebefraktarenav
eller någon han för eller resebortfraktarensom har såltsvarar om
godset för ägarens räkning eller har lossat, oskadliggjort eller för-

detstört enligt 333
Förutbetald frakt skall betalas tillbaka resebortfraktarenom en-

ligt första stycket inte har till frakt.rätt

336 § Mottagarens och resebefraktarens ansvar
för frakten. Retentionsrätt

Genom godset bliratt motta skyldigmottagaren betala fraktatt
och andra fordringar enligt 269

Resebortfraktaren kan under alla omständigheter kräva betalning
resebefraktaren enligt 273av

Resebortfraktaren har hållarätt inne godsetatt enligt 270

337 § Uppläggning godsetav
Underlåter uppfyllamottagaren villkoren föratt utlämnandet av

godset eller fördröjer han lossningen så denna inte hinneratt slutför-
inom avtalad tid eller i övrigt inomas skälig tid, har resebort-

fraktaren rätt lossa godset och läggaatt det i säkert förvar förupp
räkning.mottagarens Mottagaren skall underrättas upplägg-om

ningen.
Om vägrarmottagaren godset eller inteatt motta kändär eller

inte kan anträffas, skall resebortfraktaren så möjligtsnart som un-
derrätta resebefraktaren. Anmäler sig inte så tidigtmottagaren att
lossningen kan slutföras i tid,rätt skall resebortfraktaren lossa och
lägga godset. Mottagaren och resebefraktarenupp skall underrättas

uppläggningen.om
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skallandra stycketochförstaenligtunderrättelsenl enanges
sälja ellerharresebortfraktaren rättefter slutskälig tidsfrist attvars

förfogandeellerförsäljningVidupplagt gods. annatförfoga över av
tillämpning.motsvarande§i 272bestämmelsernagodset haröver

utlämnandetDröjsmål medLastskada.§338

§§ för287-289274-285 ochenligtansvarigResebortfraktaren är
medanförsenasskadas ellergårgods förlorat,följdtillskada attav

till-motsvarande§i 286 harBestämmelsernavård.i hansdet är
lämpning.

också till ersätt-harresebefraktaren rättinte ärEn mottagare som
innehar konossement,Omstycket.förstaenligtning mottagaren

också åberopafår hanresebortfraktaren,utfärdatshar reg-avsom
316lerna i

PÅOCH HINDERAVTALSBROTI
RESEBORTFRAKTARENS SIDA

Kancelleringstid§339

kancelle-viss tidinombörja in lastklartfartygetSkall taattvara
fartygetbefraktningsavtalethävafår resebefraktarenringstid, om

harintelastningsanmälanellerin lastbörjaklartinte är taatt
utgång.fristensförelämnats

detefterkommerfartygetanmäler attresebortfraktarenOm att
klartkommerfartygethanoch när atthar löpttiden varaut uppger
inomdet skeravtalethävafår resebefraktarenin last,börja omatt ta

kancelle-tidpunktenangivnablir denavtaletinteskälig tid. Hävs ny
ringstid.

avtalsbrottDröjsmål och§340 annat

dröjs-grundbefraktningsavtaletfår hävaResebefraktaren av
avtals-sidaresebortfraktarenspåavtalsbrottmål eller omannat

väsentligt.brottet är
avtalethävaintefår resebefraktarenskettlastning harSedan

olägen-skada ellerväsentligmedföraskullegodsetsåvitt lossning av
resebefraktarenfårkonsekutivaVidbefraktare.het för resorannan

denna ärutförandetinteenstakafrågaiinte häva avresa omenom
återståendetill deförhållandeiresebortfraktarenföroväsenligt

resorna. j dettameddelaskall hanavtalet,vill hävaresebefraktarenOm
kännedomfåtthamåstehandettid efterskäliginom antas omatt

förlorad.går hävningsrättendetinteGör hanavtalsbrottet.
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341 § Förlust fartygetav
Avser befraktningsavtalet bestämt fartyg och går detett förlorat

eller efter skada förklaras inte kunna i stånd,sättas resebort-år
fraktaren inte skyldig utföra sådantI fallatt har han interesan.
heller utförarätt medatt fartyg, hanett även enligtannatresan om
avtalet har rätt insätta fartygatt detän avtalade.ett annat

342 § Resebortfraktarens skadeståndsansvar

Uppkommer till följd dröjsmål eller avtalsbrott påannatav rese-
bortfraktarens sida skada inte omfattas 338 § har 275 ochsom av
276 §§ motsvarande tillämpning.

PÅAVTALSBROTT OCH HINDER
RESEBEFRAKTARENS SIDA

343 § Frånträdande före lastning

Frånträder resebefraktaren befraktningsavtalet innan lastningen
har börjat eller har han vid lastningens slut inte lämnat allt det gods

avtalet gäller, har resebortfraktaren tillsom rätt ersättning för frakt-
förlust och skada. Vid konsekutiva kan frånträdandeannan resor av

enstaka ske endast utförandeten den är oväsentligtresa förom av
resebortfraktaren i förhållande till de återstående resorna.

Vid bestämmande ersättningen skall hänsyn tillav tas om rese-
bortfraktaren skälig anledning har underlåtitutan medatt ta annat
gods.

Rätt till ersättning föreligger inte möjligheten avlämna,attom
befordra eller föra in godset i bestämmelseorten måste ute-anses
sluten till följd omständigheter resebefraktaren inte borde haav som
räknat med när avtalet ingicks, såsom utförsel- eller införselförbud
eller åtgärd myndighet, förstörelse allt godsannan det slagav av av

avtalet eller därmed jämförlig händelse.som Detsamma gälleravser
avtalet bestämt gods förstörtsom olyckshändel-avser som genom en

se.
Om resebefraktaren åberopavill omständighet ien som avses

tredje stycket, skall han inom skälig tid meddela detta.motparten
Gör han inte det han skyldigär denersätta skada kundeatt hasom
undvikits meddelande hade lämnats i tid.om

344 § Hävningsrätt

Får resebefraktaren frånträda befraktningsavtalet skade-utan att
ståndsansvar föreligger enligt 343 § tredje fårstycket, resebortfrak-

häva avtalettaren han meddelar detta inom skälig tid.om
Om resebefraktaren inte avlämnar allt det gods avtalet gäller,som

får resebortfraktaren förelägga resebefraktaren bestämd tilläggs-en



Férfatmingsférslag 19901348 SOU

ställaersättning ellerbetalaresebefraktaren skalltid inom vilken
Är inte be-ersättningenoch haroskäligt korttiden intesäkerhet.

får resebort-tilläggstiden,ställts inomsäkerhet intetalats eller
343ersättning enligttillharavtalet. Han rättfraktaren häva även
fattasdet godsförresebefraktarensåvida inte är attutan somansvar

inte har avlämnats.

lastningFrånträdande efter§345

få godsetinteresebefraktarenhar skett har rättSedan lastning att
skadaväsentligmedföraskulleavbruten dettaellerlossat omresan

Be-befraktare.ellerför resebortfraktarenolägenheteller annan
tillämpning.§§ motsvarande344 hari 343 ochstämmelserna

Dröjsmål lastning§ med346

lastnings-vidresebefraktarenoch haröverliggetiden avtalatsHar
343det harendast delgodset ellerutgång inte avlämnattidens en av

befrakt-gällertillämpning. Detsamma§§ motsvarande näroch 344
linjefartsvillkor ochlinerinnehåller klausulenningsavtalet terms

liggetiden har löpt ut.
såbliroch lastningenhar avtalatsöverliggetidens längd inteOm

föruppkommerolägenhetväsentlig skada ellerförsenad rese-att
får hanöverliggetid betalas,ersättning förbortfraktaren även om

lastningenförklararedan har avlämnats.godsavtalet eller,häva när
§§och 344i 343bestämmelsernasådant fall har mot-avslutad. I

tillämpning.svarande

dröjsmål§347 Annat

berorochunderellerefter lastningenFördröjs fartyget resan
resebort-sida, harpå resebefraktarensförhållandepådetta ett
visarresebefraktarensåvida inteersättning, atttillfraktaren rätt

skyldigsiggjortför harnågon hansjälv ellervarken han svararsom
uppehållsfartygetgällerfel försummelse. Detsammatill eller om

resebortfraktarenmöjligt fördärför det intelossningen ärunder att
enligt 337godsetläggaatt upp

överliggetid ellerersättning förfrakt,konsekutivaBlir vid resor
fårtid,betalda iintebefraktningsavtalet rättenligtandra fordringar

betalningen.bestämd tilläggstid förföreläggaresebortfraktaren en
Är till-inte inomfordringenoch betalasoskäligt korttiden inte

elleravtaletfullgörelsenfår inställaresebortfraktarenläggstiden, av
förlustersättning förhar tillResebortfraktarendet. rätthäva som

avtalet deförhävs,eller,fullgörelsen inställs attberor att om
återstående faller bort.resorna
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348 § Skada godset har orsakatsom

Har godset orsakat skada för resebortfraktaren eller skada på
fartyget, är resebefraktaren skyldig betala ersättningatt hanom
själv eller någon har för har gjort sig skyldigsom till felsvarar eller
försummelse. Detsamma gäller godset orsakat skada påom annat
gods ombord på fartyget.

BEFRAKTNINGSAVTALETS BORTFALL

349 § Krigsfara

Visar det sig, sedan befraktningsavtalet har ingåtts, att resan
skulle förenad med fara för fartyget,vara ombord ellerpersoner
lasten till följd krig, blockad, oroligheter,av sjöröveri elleruppror,

väpnat våld,annat eller sådan faraatt har ökat väsentligt, fåren
såväl resebortfraktaren resebefraktaren frånträdasom avtalet utan
skyldighet betalaatt ersättning även har påbörjats. Denom resan

vill frånträda avtaletsom skall inom skälig tid meddela motparten
detta. Gör han inte det hanär skyldig denersätta skadaatt som
kunde ha undvikits meddelande hade lämnats i tid.om

Om faran kan avvärjas del godsetatt lämnas kvargenom en av
eller lossas, får avtalet frånträdas endast för denna del. Resebort-
fraktaren har dock frånträdarätt avtalet iatt dess helhet, det kanom
ske väsentlig skadautan eller olägenhet för befraktare, såvidaannan
det inte, efter uppmaning, betalas ersättning eller ställs säkerhet för
fraktförlust och skada.annan

350 § Konsekutiva resor
Vid konsekutiva får frånträdande enligt 349 § ske frågaresor i om

enstaka endast utförandeten dennaresa ärom oväsentligt iav
förhållande till de återstående resorna.

Ger befraktningsavtalet resebefraktaren rätt välja vilkaatt resor
fartyget skall utföra, får frånträdande enligt 349 § ske endast om
faran är väsentlig betydelse för fullgörelsenav avtalet.av

351 § Kostnader för uppehåll

Blir fartyget, sedan lastningen har börjat, på grund faraav som
i 349 § uppehållet i lastningshamnenavses eller i hamn underannan

skall kostnaderna förresan, uppehållet kostnader föranses som
haveri och fördelasgemensamt på fartyg, frakt och last enligt be-

stämmelserna haveri. Om befraktningsavtaletgemensamtom från-
träds gäller detta dock inte beträffande kostnader hänför sig tillsom
tiden efter frånträdandet.
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upphörandeAvtalsperiodens§352
konsekutivavid resor

utföradet kanmångasåförbefraktatsfartygetHar somresor
avtalsperio-föreresebefraktarenoch hartidsrymdangiveninom en

last,inbörjaklartfartyget är taattfått anmälanslut attdens om
detdelvis eftereller attheltdetta skerutföras ävenskall omresan

löptavtalsperioden har ut.
ochlastningshamnennåkanintefartygetuppenbartdetOm är att

resebort-slut,avtalsperiodens arförelastbörja inklart taattvara
lastningshamnen.tillfartygetsändaskyldigintefraktaren att

tillförkommakan sentfartygetresebortfraktarenAnmäler att
resebefraktarenfåranvisningar,hanbegärochlastningshammen

befraktningsavtaletenligtutförasskallantingenbestämma att resan
resebefraktarenupphörAvtaletupphöra.skallavtalet omeller att

anmälan begärfått atthandet resantid efterskäliginom attinte
utföras.skall

Kvantumkontrakt

Tillämpningsområde§353

far-medbefordrangällerkvantumkontraktBestämmelserna om
underpå flerafördeladgodsmängd enbestämd resortyg enav

tidsrymd.angiven
avtalatdetinte är attdock resornatillämpasBestämmelserna om

fartyg.bestämtmedvarandraefter ettutförasskall

godsmängd§ Val354 av
skallgodsmängdentotaladenvalför somavtaletGer utrymme av

mängden.bestämmabefraktaren rättharbefordras att
särskild ärpåbefordrasskallmängden resa,valetGäller ensom

mängden.bestämmahar rättbortfraktaren attdet som

Skeppningsplaner§355

tids-lämpligaförskeppningsplanerutarbetaskallBefraktaren
godiochavtalettidsrymdtill denförhållandei avserperioder som

planerna.bortfraktarenunderrättatid om
omfattaravtaletgodsmängddentillskallBefraktaren att somse

hanskallDärvidavtalsperioden.lämpligt överpå sättfördeladblir
användas.skallfartygdestorlekenbeakta somav

skeppningAnmälan§356 om
skallanmälantid. IskäligiskeppninganmälaskallBefraktaren

lastning.förklartkommergodset attnär senast varaanges
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357 § Nominering fartygav
När anmälan skeppning har lämnats, skall bortfraktarenom till-

handahålla fartygett lämpatär utföra isom att tid.rättresan
Bortfraktaren skall inom skälig tid anmäla vilket fartyg skallsom
utföra fartygets lastförmåga och förväntaderesan, ankomst till last-
ningshamnen.

Bortfraktaren inteär skyldig tillhandahålla fartygatt för gods som
inte klartär för lastning före avtalsperiodens utgång, såvida inte
överskridandet beror på förhållanden utanför befraktarens kontroll
och inte är väsentligt.

358 § Utförandet av resorna
När bortfraktaren har lämnat anmälan i 357 § gällersom avses

bestämmelserna resebefraktning eller styckegodstransportom för
den befordran skall utföras.som

Om bortfraktarens skyldighet utföra särskildatt faller borten resa
på grund förhållandeett bortfraktarenav för, harsom ansvarar
befraktaren rätt begäraatt godset elleratt motsvarande mängden

gods blir befordrat.nytt
Ger bortfallet anledning räkna medav resan att att senare resor

inte kommer bli utfördaatt väsentligt dröjsmål,utan får befraktaren
häva avtalet beträffande den återstående delen.

359 § Dröjsmål med anmälan skeppningom
och skeppningsplaner

Lämnar befraktaren inte i tid anmälan skeppning, fårom en
bortfraktaren förelägga bestämd tilläggstid Ärför anmälan.en tiden
inte oskäligt kort och har skeppning inte anmälts inomen till-
läggstiden, får bortfraktaren antingen anmäla fartyg enligt 357 §ett i
överensstämmelse med gällande skeppningsplan eller häva avtalet
beträffande den ifrågavarande resan.

Ger dröjsmålet anledning räkna med detatt uppkommeratt vä-
sentligt dröjsmål med anmälan skeppningar, får bort-av senare
fraktaren häva avtalet beträffande den återstående delen.

Bortfraktaren har tillrätt ersättning inte dröjsmålet berorom
sådant förhållande i 343 § tredje stycket.som avses

Om befraktaren inte i tid underrättar bortfraktaren skepp-om
ningsplaner kan bortfraktaren förelägga Ärbestämd tilläggstid.en
tiden inte oskäligt kort och överskrids den får bortfraktaren häva
avtalet beträffande den återstående delen. Tredje stycket har mot-
svarande tillämpning.
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fartygnomineringDröjsmål med§360 av
befrakta-fårfartyg,anmälantidiintebortfraktarenLämnar om

Är ochoskäligt korttiden intetilläggstid.bestämdförelägga enren
hävafår befraktarentilläggstideninominte lämnatsanmälanhar

gäller.tilläggstidendenfrågaiavtalet resa somom
vä-det uppkommermedräknaanledningdröjsmålet attGer att

frågaifartyg ävenanmälandröjsmål med senaresentligt omom
återståen-denbeträffandeavtalethävafår befraktarenskeppningar,

delen.de
pådröjsmålet beror ettinteersättningtillharBefraktaren rätt om

skäligenhan intekontrollbortfraktarensutanförsådant hinder som
följderochingicksavtaletmed närräknathaförväntaskunde vars

övervunnit.ellerundvikitkunde haskäligenhellerintehan

fraktbetalningDröjsmål med§361 av
fordring-andraöverliggetid ellerersättning förfrakt,Betalas inte
bestämdföreläggafår bortfraktarentid,iavtaletenligt rätt enar

betalasÄr ochoskäligt korttiden intebetalningen.förtilläggstid
fullgö-inställabortfraktarenfårtilläggstiden,inte inomfordringen

avtalsbrott,väsentligtdröjsmålet utgöreller, ettavtaletrelsen omav
avtalet.häva

påberorförlust attförersättningtillharBortfraktaren rätt som
dehävs,avtalet atteller,avtaletfullgörelseninställerhan omav

bort.falleråterstående resorna
rättbortfraktaren attharavtaletenligtvarjeslutetVid resaav

för-Iavtalet.enligtfordringarförsäkerhettilllastenhålla inne
harfordringenbaradettagällertredje an-tillhållande omman

i konossementet.tecknats

§ Krigsfara362

förhållandenkrigsliknandekrig,avtalsperiodenunderinträder
be-väsentligdettaoch ärkrigsfaranökningväsentlig aveller av
be-bortfraktarensåvälfåravtalet,fullgörelsen somförtydelse av

ersättning.betalaskyldighetavtalet attfrånträdafraktaren utan
meddelatidskäligskall inomavtaletfrånträdavillDen som

denersättaskyldighandetinte är attGör handetta.motparten
tid.ihade lämnatsmeddelandeundvikitskunde haskada omsom

Tidsbefraktning

AVLÅMNANDEFARTYGETS

utrustningochskick§ Fartygets363
förfo-tidsbefraktarenstillfartygetställaskallTidsbortfraktaren

avtalats.hartidpunktdenvidochplatsdengande som
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Vid avlämnandet skall tidsbortfraktaren till fartygets skick,attse
föreskrivna handlingar, bemanning, proviantering och övrig utrust-
ning uppfyller de krav ställs i vanlig fraktfart i det fartområdesom

befraktningsavtaletsom anger.
Fartyget skall dessutom ha tillräckligt med bränsle för kunnaatt

uppnå närmaste användbara bunkringshamn. Tidsbefraktaren skall
överta bränslet och betala för det efter priset i denna hamn.

364 § Besiktning

Vid avlämnandet får såväl tidbortfraktaren tidsbefraktarensom
begära sedvanlig besiktning fartyget, dess utrustning och kvarvar-av
ande bränsle.

Kostnaderna, inbegripet kostnader för tidsförlust har föran-som
letts besiktningen, skall bärasav med hälftenparternaav var.

Besiktningsutlåtandet bevisutgör fartygets och utrustningensom
skick omfattningen kvarvarandesamt bränsle, inteav annatom
visas.

365 § Avlämnande fartyget till sjössav

Har avtalat fartygetparterna skall avlämnasatt till sjöss skall
tidsbortfraktaren underrätta tidsbefraktaren avlämnandet ochom

fartygets position tidpunktenuppge för avlämnandet.samt
Besiktning i 364 § skall företas i den första hamnsom avses som

fartyget anlöper efter avlämnandet. Om det konstateras fel iatt
fartyget föreligger skall frakt inte betalas för den tid går för-som
lorad för avhjälpa felet. Om tidsbefraktarenatt häver befraktnings-
avtalet enligt 367 bortfaller tidsbortfraktarens till frakträtt från
avlämnandet.

366 § Kancelleringstid. Dröjsmål med
avlämnandet fartygetav

Skall fartyget enligt befraktningsavtalet klart börja inattvara ta
last inom viss tid kancelleringstid, får tidsbefraktaren häva avtalet

fartyget inte klartär börjaom in last elleratt lastningsanmälanta
inte har lämnats före fristens utgång. Om fartyget i övrigt skall
avlämnas inom bestämd tid, får tidsbefraktaren hävaen avtalet om
tiden överskrids.

Om tidsbortfraktaren anmäler fartyget kommer efteratt det att
tiden har löpt och han fartygetut när kommer klartuppger att vara

börjaatt last eller avlämnas,ta får tidsbefraktarenatt häva avtalet
det sker inom skälig tid.om Hävs inte avtalet blir den angivna

tidpunkten kancelleringstid.ny



131990SOUFörfattningsförslag54

tidsbefraktarenfårförfall avlämnasi sent,Om fartyget annat
avtalsbrott.väsentligtdröjsmålet utgöravtalethäva om

§ i fartygetFel367

eller i fartygetsfartygetfel iavlämnandetviddetFöreligger
på frakten eller,avdragtilltidsbefraktaren rättutrustning, har om

Dettabefraktningsavtalet.hävaväsentligt, rättavtalsbrottet är att
dröjsmålsådantfeletavhjälpertidsbortfraktarengäller inte utanom

avtalet.hävatidsbefraktaren§ rätt366enligt attgersom

skadeståndsansvar§368

följdtillför förlustersättningtillTidsbefraktaren har rätt av
visartidsbortfraktarenOmavlämnandet. attviddröjsmål feleller

honomförsummelsepå fel ellerinte berordröjsmålet feleteller av
sådantillinteföreliggerför rätthannågonellersjälv svararsom

tillskadaersättning förockså tillharTidsbefraktaren rättersättning.
ellersaknade egenskap utrust-vid avtalsslutetfartygetföljd attav

tillförsäkrad.kanning ansessom

UTFÖRANDET RESORNAAV

förfoganderättTidsbefraktarens§369

deutförabefraktningsperiodenunderskallTidsbortfraktaren re-
befrakt-medöverensstämmelseipåkallartidsbefraktarensor som

motsvarande§ stycket harandrai 363Bestämmelsernaningsavtalet.
tillämpning.

vilkenvidutföraskyldiginteTidsbortfraktaren är att en resa
tillför faraskullelasten utsättasombord ellerfartyget, personer

ellerfaratillstånd, ellerkrigsliknandekrig ellerföljd annanav
räk-haförväntaskundeskäligeninteolägenhet, hanväsentlig som

avtalet ingicks.med närnat
lättantändlig,med godsinte skyldigTidsbortfraktaren är att ta av

såvi-gods,farligtellerbeskaffenhetfrätandebrandfarlig eller annat
ochbefordrasdet kan ut-sådant skickiavlämnasda det inte att

rekommendationerochmed de kravöverensstämmelselämnas i
iregistrerat,fartygetdet land där ärmyndigheterna iställs avsom

ingåroch i de hamnarhuvudkontorsittredaren harland därdet som
levandemedskyldighellerinteTidsbortfraktaren är taatti resan.

djur.

Underrättelseplikt§370

allaunderrättadhålla tidsbefraktarenskallTidsbortfraktaren om
förbetydelseochfartyget ärrörandeförhållanden resorna som av
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tidsbefraktaren. Tidsbefraktaren skall underrätta tidsbortfraktaren
planeradeom resor.

371 § Bränsle

Tidsbefraktaren skall ombesörja bränsle och till fartygetsvatten
maskiner. Han för levererat bränsle iatt är överensstämmelsesvarar
med avtalade specifikationer.

372 § Lastning och lossning

Tidsbefraktaren skall ombesörja mottagande, lastning, stuvning,
trimning, säkring, lossning och utlämnande lasten. Stuvningenav
skall utföras så fartyget betryggandeäratt stabiliserat och lasten
säkrad. Tidsbefraktaren skall följa anvisningar från tidsbortfrakta-

lastens fördelning i den omfattning hänsynenren om till farty-som
säkerhet och stabilitetgets kräver.

Tidsbefraktaren får kräva sådan medverkan befälhavaren ochav
besättningen sedvanligär i den fart det gäller. Ersättningsom för
övertidsarbete och särskild utgift till följd sådanav med-annan
verkan skall betalas tidsbefraktaren.av

Om tidsbortfraktaren skyldigär skadaersätta till följdatt av
lastning, stuvning, trimning, säkring, lossning eller utlämnande av
lasten, skall tidsbefraktaren hålla honom skadeslös inte skadanom
beror medverkan befälhavaren eller besättningen eller påav
något förhållande tidsbortfraktarenannat för.som svarar

373 § Konossement

Tidsbortfraktaren påskall begäran utfärda konossement för in-
lastat gods för den han skall utföra, med de villkor ärresa som
sedvanliga i den fart det gäller. Om han därigenom ådrar sig iansvar
förhållande till innehavaren konossementet vadutöver följerav som

befraktningsavtalet, skall tidsbefraktaren hållaav honom skadeslös.
Tidsbortfraktaren inte skyldigär på begäran tidsbefraktarenatt av

lämna godset till obehörigut eller i övrigt i stridmottagareen mot
konossementet han därigenom handlar i strid och heder.om mot tro
Tidsbortfraktaren får alltid kräva säkerhet för den ersättning han
kan bli skyldig betala på grund sådantatt utlämnande.ettav

374 § Lastskada. Dröjsmål med utlämnandet

Tidsbortfraktaren ansvarigär i förhållande till tidsbefraktaren
enligt 274-289 §§ för skada till följd gårgods förlorat, skadasattav
eller försenas medan det i hans vård.är

En inte tidsbefraktarenmottagare är har också tillrättsom ersätt-



Författningsförslag56 SOU 1990;13

konossement harförsta stycket. Inneharning enligt mottagaren som
också åberopa ifårtidsbortfraktaren, han reglernautfärdats av

316

på§ Dröjsmål och avtalsbrott375 annat
sidatidsbortfraktarens

Hålls sjövärdigt eller avtalsenligt skick ellerfartyget inte i annars
påföreligger avtalsbrott tidsbort-för ellerutförs sent annatresorna

får häva befraktningsavtalet, detsida, tidsbefraktarenfraktarens om
tids-ändamålet väsentligen skulle förfelas. Omavseddamed avtalet

tidhan meddela detta inom skäligavtalet skallbefraktaren vill häva
måste fått avtalsbrottet.ha kännedomefter det han antasatt om
går hävningsrätten förlorad.Gör han inte det

till ersättning för skada harTidsbefraktaren har rätt upp-som
går skada för-förlorat eller efterkommit på grund fartygetattav

hållsstånd inte i sjövärdigt elleri ellerklaras inte kunna sättas
på fel försummelseskick, skadan beror elleravtalsenligt omannars

någon för.eller han Detsammatidsbortfraktaren som svararav
försummelsehar uppkommit fel ellergäller för skada genomsom

isådan befälhavaren eller besättningenvid medverkan avsessomav
anvisning372§ vid utförande tidsbefraktarensandra stycket, av

vid avtalsbrott.eller annat

på§ fartyget376 Skada

påför fartygettill ersättning skadaTidsbortfraktaren har rätt som
någonpå tidsbefraktaren ellerberor fel eller försummelse somav

han för.svarar
tillpå beordrat fartygetskadan beror tidsbefraktaren harOm att

ersättningsskyldig med mindre han visarhanosäker hamn är atten
fel försummelse inte föreligger.eller

§ BärgningGemensamt haveri.377

tidsbe-haveri skall betalasbidrag tillFraktens gemensamt av
för bränsle och utrustningfraktaren. gäller bidragDetsamma som

ersättningi haverihar ombord. Omtidsbefraktaren gemensamt
tillfallertidsbefraktaren har haft,för utgift och förlustbetalas som

ersättningen honom.
räddafår samtycke sökatidsbefraktarensTidsbortfraktaren utan

egendom dettafår fartyg ellerbärga närHan även annanpersoner.
tidsbortfraktarens andeloskäligt för tidsbefraktaren. Avinte är av

[229] net-§enligt andra stycketåterstoden bärgarlönen 1 mom.av
tredjedel tidsbefraktaren.tobärgarlönen tillfaller en
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§378 Utgifter för resorna
Tidsbefraktaren skall bära de utgifter för utföranderesornas som

inte enligt bestämmelserna i detta kapitel skall bäras tidsbort-av
fraktaren.

ÅTERLÄMNANDE AV FARTYGET
Återlämnande.379 § Besiktning

Tidsbefraktaren återlämnaskall fartyget till tidsbortfraktaren på
den plats och vid den tidpunkt har avtalats.som

Vid återlämnandet skall bestämmelserna i 363 § tredje stycket,
364 § och 365 § första stycket och andra stycket första punkten ha
motsvarande tillämpning. Detta gäller då befraktningsavtaletäven
har hävts eller eljest upphört före befraktningsperiodens slut.

Överskridande§380 befraktningsperiodenav
Tidsbortfraktaren skyldigär låta fartygetatt anträda en ny resa

dentrots avtalade tiden återlämnandetatt för därigenom överskrids.
Detta gäller inte när överskridandet går vadutöver kansom anses
skäligt eller viss tidsperiod för återlämnandetom avtalats.en

För tillåtet överskridande enligt första stycket skall tidsbefrakta-
betala den avtalade tidsfrakten. Förren överskridande skallannat

han betala tidsfrakt,gängse dock minst den avtalade tidsfrakten,
ersättning för densamt skada dröjsmålet medför för tidsbort-som

fraktaren efter återlämnandet.

TIDSFRAKT

381 § Betalning tidsfraktav
Tidsfrakt skall betalas i förskott för 30 dagar i sänder.
Framställer tidsbefraktaren krav på avräkning med beloppett

tvistigt,är hanär ändå skyldig betalasom tidsfrakten,att tids-om
bortfraktaren ställer säkerhet för kravet. Tidsbefraktaren kan dock
inte kräva säkerhet för beloppstörre denett än tidsfrakt han betalar.

382 § Dröjsmål med betalning tidsfraktav
Betalas tidsfrakten inte i tid skallrätt tidsbefraktaren betala dröjs-

målsränta enligt räntelagen 1975635 vid betalningensenast av
tidsfrakt.nästa

Betalas tidsfrakten inte i tid skallrätt tidsbortfraktaren meddela
tidsbefraktaren detta. När meddelande har fåravsänts tidsbort-
fraktaren inställa fullgörelsen befraktningsavtalet, inbegripetav
vägra lasta gods elleratt utfärda konossement. Omatt betalning inte
har mottagits inom 72 timmar efter det meddelandet haratt avsänts,
får tidsbortfraktaren häva avtalet.
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avtalet eller hävtfullgörelseninställthartidsbortfraktarenOm av
visartidsbefraktarensåvida inteersättningtill atthar handet, rätt

den allmännaavbrott ilag,berorbetalningendröjsmålet med
hin-liknandebetalningsförmedlingen ellerellersamfärdseln annat

avtaletmedha räknat närkunde förväntasskäligenhan inteder som
undvikitkunde haskäligenhellerinteföljder hanochingicks vars

övervunnit.eller
får tidsbort-tidsfrakt,förfallenbetalarintetidsbefraktarenOm

överlåter fordrantill honomtidsbefraktarenbegärafraktaren att
vidarebortfraktninggrundhartidsbefraktarenfrakt avavsom

fartyget.

tidsfrakt§ Bortfall383 av

tidsbe-går förlorad förtidför denbetalasinteTidsfrakt skall som
avhjälpan-ochunderhåll fartygetbärgning,grundfraktaren avav

påövrigteller iansvarig förintetidsbefraktaren ärskadade somav
sida.tidsbortfraktarenspåförhållandengrund av

rörande fartygetsutgifterförskyldighetTidsbefraktarens att svara
på motsvarandebegränsad sätt.drift är

UPPHÖRANDE

§ fartygetFörlust384 av
iinte kunnaförklaras sättasskadaeller efterförloratGår fartyget

tidsbortfraktarenbortbefraktningsavtalet ävenstånd faller en-om
avtalade.detfartygin änhar sättaavtalet rätt annatligt ettatt

ingripandenliknande ärellerrekvisitionvidgällerDetsamma som
avtalet.fullgörelsenbetydelse förväsentlig avav

fås tidenupplysning kangått förloratharOm fartyget utan att om
efter det24 timmarbetalas förtidsfrakt attskallhändelsen,för

hördessistfartyget av.

§ Krig385

krigområde därelleri hamnsig fartygetBefinner ett annaten
sådanaföreller faranförhållanden inträderkrigsliknandeutbryter,

föraomedelbartfår tidsbortfraktarenväsentligen ökar,förhållanden
i säkerhet.från området ochfartyget ut

tidsbortfraktarentidsfrakten ersättaskallTidsbefraktaren utöver
följerkrigsförsäkringpremien för fartygetsökningför den avsomav

utföra. Det-skallfartygetkrävertidsbefraktaren attde resor som
besättningen.tillkrigsrisktillägggällersamma

förhållandenkrigsliknandekrig,avtalsperiodenunderInträder
väsentlig be-och dettakrigsfaran ärökningväsentligeller avav

såväl tidsbort-fårbefraktningsavtalet,fullgörelsenförtydelse av
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fraktaren tidsbefraktaren frånträda avtalet skyldighetsom utan att
betala ersättning.

Den vill frånträda avtalet skall inom skäligsom tid meddela
detta. Gör hanmotparten inte det hanär skyldig denersättaatt

skada kunde ha undvikits meddelande hadesom lämnats i tid.om

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

[Sjätte] kapitlet
Om befordran och resgodsav passagerare

[199] §

Bestämmelser laga dom- Bestämmelser laga dom-om om
stol för tvister rör ansvarig- stol för tvistersom rör ansvarig-som
het på grund avtal be- het på grund avtalav be-om av om
fordran och fordranav passagerare ochres- av passagerare res-
gods möjlighetsamt godsatt möjlighetom samt om att
hänskjuta sådana tvister till skil- hänskjuta sådana tvister till skil-
jemän finns i 337 jemän finns i 337

Bestämmelser preskription finns [368]iom

[200]

Bestämmelserna i § får178 inte åsidosättas avtal.genom
Avtalsvillkor inskränker Avtalsvillkor inskränkersom som

rättigheter enligtpassagerarens rättigheter enligtpassagerarens
181-198 §§, 337 § andra stycket 181—198§§, [337b§ [368]§och
och 368 § första stycket 6 och 7 första stycket 6 och 7 ogiltigaär

ogiltigaär
vid befordran inom Sverige, Danmark, Finland eller Norge eller

till eller från någon dessa vilken lagstater, i övrigtav oavsett ärsom
tillämplig på befordringen;

vid befordran svensk lag tillämplig påär befordringenannan om
enligt allmänna svenska lagvalsregler.

Övriga bestämmelser i detta kapitel gäller endast inte någotom
är avtalat eller följerannat sedvänja.av

[F jortonde] kapitlet
Om laga domstol rättegångoch sjörättsmåli

[337] §

1 fråga behörigheten för sjöråttsdomstolom tvistemålatt ta upp
336 § skall bestämmelsernasom laga domstolavses i tvistemål iom

allmänhet tillämpas. fårTalan väckasäven vid sjörättsdomstolen för

3Senastelydelse 1986297.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

hosfordran ställtsförsäkerhetfinns. Hardär fartygetden ort en
säkerhetsåtgärd,ellerfrån kvarstadbefrielsetillmyndighet annan

där säker-sjörättsdomstolen för denvidfår väckastalan ortäven
harsäkerhetenfordranangåendeställts. Talanharheten somen

säker-sjörättsdomstol,sistnämndavid ävenfår väckas omavsett
frigetts.harheten

påansvarighetTalan om
befordranavtalgrund avomav

fårresgodsellerpassagerare
domstolendast vidväckas

svarandendärför den ärort
hu-eller har sinvaraktigt bosatt

rörelse;vudsakliga
avtalsenligaför den av-

bestämmelseorten;ellergångs-
käranden har sittdärdeni stat

varaktigteller eljesthemvist är
svarandenförutsattbosatt, att

rörelsedriftsställe för isinhar
underkastadochden ärstaten

ellerdess domsrätt;
befordringsav-därdeni stat

förutsattträffades,talet att sva-
driftsställe för sinranden har rö-

under-ochrelse deni ärstaten
kastad dess domsrätt.

iEfter det tvistatt avsessom
fåruppståttharandra stycket

talan skallavtala attparterna om
ellerdomstolväckas vid annan

tillhänskjutasskalltvistenatt
skiljemän.

isjörättsdomstolFinns intesjörättsdomstol iinteFinns
har kun-där svarandendenkun-svaranden hardärden ortort
stycket,enligt förstasökasstycket,förstaenligtsökas natnat
sjörätts-denvidtredje väcks talanellereller 2andra stycket 1
dendomstolsjö- är närmastvid dentalanstycket, väcks 0r-som

denrättsdomstol närmastär ten.som
orten.

hemortfartygetsskalli fartyg,redareOm flera är somett anses
hemvist.rederiets
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Haag-Visbyreglerna Hamburgreglerna

[337 §

Talan ansvarighet på grund avtalom stycke-transportav om av
gods får endast väckas vid sjörättsdomstol för den ort

där svaranden har sitt huvudkontor eller, huvudkontor sak-om
där han har sin vanliga vistelseort;nas,

där transportavtalet ingicks, förutsatt svaranden där haratt drifts-
ställe för sin rörelse, filial eller företrädare, förmedlinggenom vars
avtalet har ingåtts;

där lastnings- eller lossningshamnen ligger; eller
för detta ändamål har isom transportavtalet.angetts

Talan får även väckas vid sjö- Talan får även väckas vid sjö-
rättsdomstolen för den där rättsdomstolen förort, den därort,
det fartyg, med vilket godset det fartyg, med vilket godset
transporterats har blivit föremål ellertransporterats fartyg,annat
för kvarstad eller säker- tillhörannan ägare, harsom samma
hetsåtgärd. Har säkerhet ställts blivit föremål för kvarstad eller
hos myndighet till befrielse från säkerhetsâtgärd. Talanannan
kvarstad eller säkerhets- skall avvisas på begäranannan av sva-
åtgärd, får talan även väckas vid randen han ställer säkerhetom
sjörättsdomstolen för den för det belopport, kärandensom ge-
där säkerheten har ställts. Talan dom kan komma till-nom att
angående krav säkerhe-ett erkännas. Käranden skall i såsom

har fårten väckas vid sist-avsett fall hänvisas väcka talan vidatt
nämnda sjörättsdomstol, någonäven de domstolarav som an-

säkerheten har frigetts.om i första stycket. Frågorges an-
gående säkerheten skall avgöras

den domstol vid vilken talanav
först har väckts.

Vad stadgas i första ochsom
andra styckena inteutgör hinder
för interimistiska åtgärder.

Om talan väckts vid domstol
behörigär enligt förstasom

stycket eller vid domstol enligt
andra stycket i ärstaten som
bunden 1978 års FN-konven-av
tion sjötransport gods el-om av
ler saken har avgjorts så-av en
dan domstol, får talan mellanny

i sak intepartersamma samma
väckas domen kan verkstäl-om
las här i landet. Som talanny
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HamburgreglernaHaag-Visbyreglerna

åtgärdinte avsersomanses
utomlandsverkställighet av en

få talanfördom ellergiven att
stycket.enligt andraflyttad

[337 §

befordranpå grund avtalansvarighetTalan passage-avav omom
vid domstolfår väckas endastresgodsellerrare

huvud-har sinvaraktigt bosatt ellerdär svarandenför den ärort
sakliga rörelse;

bestämmelseorten;avgångs- elleravtalsenligaför den
varaktigteljestellersitt hemvist ärkäranden hardäri den stat

denrörelse idriftsställe för sinsvaranden harförutsattbosatt, att
domsrätt; ellerunderkastad dessoch ärstaten

svarandenförutsattträffades,befordringsavtaletdäri den attstat
underkastad dessochi denför sin rörelse ärdriftsställehar staten

domsrätt.
skalltalanuppstått får avtalatvist harEfter det attparternaatt

skilje-hänskjutas tillskalltvistendomstol ellervidväckas attannan
män.

har kunnatsvarandenden därsjörättsdomstol iinteFinns ort
talanväcksandra stycket,2 ellerstycket 1 ellerenligt förstasökas

densjörättsdomstol närmastvid den är orten.som

kapitlet[Sextonde]
bestämmelserSärskilda

[368] §

HamburgreglernaHaag-VisbyreglernaNuvarande lydelse

demansvarigheten försigupphöra,Nedanstående fordringar vare
iordningväckes i lagaobegränsad, talanbegränsad ellerär om

fråga om

påfordran ersätt-fordran5. ersätt-fordran ersätt-
grundninggrundninggrund attning attatt avavav

gåttgått gods skadats,skadats,gått godsför-last skadats,
förse-ellerförse- förloratellerförloratlorad eller försenats

befordranvidvid befordranbefordran ellervid natsnats
på grundellerpå grundellergrund i ko- attattatt avavav
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Nuvarande lydelse Haag-Visbyreglerna Hamburgreglerna

lämnats inossement konossement läm- i konossement läm-
oriktiga eller ofull- oriktiga ellernats oriktiga ellernats
ständiga uppgifter, ofullständiga uppgif- ofullständiga uppgif-
inom år från det inomett år frånter, inom årett två frånter,
godset utlämnats el- det godset utlämnats det godset utlämnats
ler borde ha utläm- eller skulle ha eller skulleut- ha ut-
nats; lämnats; lämnats;
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tillFörslag
skiljemän1929145i lagenändringLag omom

skiljemän1929145fråga lagenföreskrivs iHärigenom omom
§ följande lydelse.skall ha4att

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

4§

iskulle,ochrikethemvistharmå utompart,gentemot som
domstol,svenskvidsökasfråga kunnaär,tvist den art varomav

avtaletmindreinledas, meddenna lagskiljemannaförfarande enligt
skiljemänneni riket, ellerhärskallförfarandet ägainnebär, att rum

för-bestämtmed avtaletenlighetskiljedomsinstitution i atteller
därtilleljestelleri riket,härfarandet skall äga parten sam-rum

tycker.
vidskiljemannaförfarandeOm

finns sär-avtal sjötransportom
bestämmelser.skilda

19711255.lydelseSenaste
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Förslag till

Lag ändring i lagen 1929147om utländskaom
skiljeavtal och skiljedomar

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1929147 utländskaom om
skiljeavtal och skiljedomar §4 skall ha följandeatt lydelse.

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

4§

må på grund utländskt skiljeavtal skiljemannaförfarandeav äga
här i riket, sårum iär fallutan i §att, 1 andra stycket,som avses

skiljemännen eller skiljedomsinstitution i enlighet med avtalet be-
stämt förfarandet skallatt äga här i riket eller denrum part, mot
vilken avtalet göres gällande, efter dess tillkomst bosatt sig här. l
sådant fall länder i avseende å förfarandet lagen 1929145 om
skiljemän till efterrättelse.

Om skiljemannaförfarande vid
avtal sjötransport finns sär-om
skilda bestämmelser.

Senastelydelse 1976123.
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1 Inledning

1.1 Utredningens uppdrag

I direktiven för utredningen, den 27 november 1980, anförsom gavs
statsrådet Winberg bl.a. följande.

De ändringar genomfördes år 1973 emellertid intesom resultatetvar avnågon fullständig översyn reglerna Ändringarnabefordran gods.av om avinskränktes i huvudsak till vad föranleddes tilläggsprotokollet.som avMånga bestämmelser i 5 kap. har fortfarande lydelse de ficksamma som
1936 års reform. En tidigaregenom kommitté, sjölagskommittén, lade år

1972 i betänkandet SOU 197251 Sjölagens befraktningskapitel fram för-
slag till vissa ändringar i de delar 5 kap. inte berördes 1973 årsav som avreform. Några motsvarande betänkanden lades inte fram i de övriga nordis-
ka länderna. Förslaget, i huvudsak innebar språklig bearbetningsom en avde ifrågavarande bestämmelserna, ledde emellertid inte någontill lagstift-
ning. I stället beslöt låta frågan vila i påatt väntanman att en meraomfattande översyn kunde genomföras i nordiskt samarbete.

Den tekniska och ekonomiska utvecklingen sedan mitten 1930-taletavhar medfört och genomgripandestora förändringar också på sjötransporter-
Övergångenområde. tillnas ochstörre snabbare fartyg och den ökade

världshandeln med bearbetade industrivaror har medfört styckegods-att
transporterna har fått Ävenbetydelsestörre tidigare.än godshanterings-
teknikens utveckling har Övergångenverkat i riktning. till contai-samma
nertransporter och roll onroll off-teknik har lett till att typ storaen ny avoch högeffektiva linjefartyg har vuxit fram. Samtidigt har transporttidema
kraftigt minskat. De minskade transporttiderna har i förening med om-välvningarna på kommunikationsteknikens område lett till krav nyarutiner detnär gäller transportdokumenten. Konossementets betydelse sombärare tillrätten godset har minskat, och behovetav negotiabla doku-av

kan väntas minskament ytterligare i framtiden. Slutligen har framväxten avförändrade kommersiella sjöfartsmönster lett till kontraktstyper haratt nya
utvecklats. Som exempel kan nämnas avtal flera i konsekutivaradom resor
resor, avtal viss mängdtransport gods under bestämdsom avser av entidsperiod kvantumkontrakt eller hyra fartyg besättning bare-utanav
boat charter. Inom färjetrafik och linjetrafik med roll onroll off-annan
fartyg förekommer det också avtal går på visstut attsom utrymme ett
däck för kund vid bestämda avgångarreserverats under viss tid.en

Mot bakgrund den beskrivna utvecklingen det fögaärav överraskandenu
reglernaatt i 5 kap. sjölagen mångai avseenden i dag föråldradesig och iter

behov översyn. Jag förordar sjölagsutredningenav fåren iatt uppdrag att
göra sådan översyn. Denna bör ske i samråden med motsvarande kommit-
téer i de övriga nordiska länderna.
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dekartläggablirutredningenuppgift förgrundläggande att av-En nya
vid sjötrans-användningtillår kommitharundertalstyper senaresom

användsstandardkontraktockså destuderaUtredningen bör somporter.
utredningenSlutligen börolika slag.sjötransportavtalingåendevid avav
framtidadenvilka krav ut-uppfattningskaffa sigförsöka somomen

på lagstiftningen.ställaområdet kanpâ väntasvecklingen
detbedömautredningenbörkartläggningdennautgångspunkt iMed om

ii 5 kap.Bestämmelserna är ut-lagreglering. stordetaljeradbehövs en
avtalsformernatraditionelladedet gällerSärskiltdispositiva. närsträckning

inter-vidsträcktfåttharstandardkontraktformerolikai dagfinns somav
regel-utförliga ochmycketoftaavtalDessaanvändning är tarnationell
reglerBehovetsjölagen.ibestämmelsernadispositivademässigt Över av
sagdadetviktig faktorhärtill. En ärmed hänsyn trotsmåste bedömas om

dispositivamedutfyllasoch börofullständigaförekommande avtal ärvissa
Avtvister mellanundvika storskallför parterna.lagbestämmelser att man
behövshanden detvidkontraktspraxisnuvarande attbetydelse är gerom
föreljestavtalet elleri attdenskyddaförtvingande regler partenatt svagare

styckegods-medi sambandFörhållandenavtalsfriheten.missbrukhindra av
mel-avtalCertepartier. dvs.uppmärksamhet.särskildhärvidtrafik kräver
ellersitt fartygpå redaren ställergåroch befraktareredarelan ut attsom

vanligeningåsgods,förförfogandetilli fartyget transportvisst avutrymme
Dettaförhållandevis jämstarkaoch mellanmäklare parter.hjälpmed av

Allmäntstyckegodstransport.frågautsträckning iigäller inte omsamma
stycke-ifårlagreglering störstbehovet antasdärförkan sägas att varaav

mån dei vadockså uppmärksammabörUtredningengodsfart. av-nya
reglering.påkallarhartidigare nämntstalstyper som

ochsystematikenfrågorvissa rörbör vidareUtredningen ta somupp
tidigareskiljerSjölagenbefraktningskapitel.sjölagensterminologin i som

resebefraktningtransportavtal,två huvudgruppermellanf.n.har nämnts av
förberäknasfraktenföreliggerResebefraktningtidsbefraktning.och om

fraktenpå vilketför tid. Detden beräknas sätttidsbefraktningoch omresa
Styckegodsbe-gränsdragningen.avgörande förordmed andraberäknas är

resebe-ochresebefraktning,formsystematiskträknasfraktning avensom
på styckegodstranspor-ocksåtillämpligahuvudsakifraktningsreglerna är

styckegodsbe-försärkilda reglerfinnsantal fallmindreiBara ettter.
styckegodstransporternaskulle finnautredningenSärskiltfraktning. attom

finnasdetsärreglering. kanföremål förtillbörutsträckningökad görasi
särskilttillstyckegodsreglernaskilja ettanledning av-överväga utattatt

ipåreglerna sättdela t.ex.möjlighet ärsnitt. En att somsammauppannan
sjötransportavtalmellanskiljerDennalagstiftningen.franska avden om

tillställa fartyggår påavtalmaritime och attutgods transport som
sådand’affrétement. Encontratgodsför upp-förfogande transport av

tillämpasvadmedbättre överensdessutomdelning skulle stämma som
områden transporträtten.andra av

skallSverigeingåockså övervägaböruppdragutredningens attI om
sjötrans-år 1978FN-konventionenomnämndaden tidigaretillträda omav

be-Vissaomstridda.konventionmed denna ärFördelarnagods.port av
ökadetillskulle ledakonventionenshävdathar ansvarssystemdömare att

kostnadseffek-andra hävdatgods, medansjötransport attkostnader för av
denframhållits konventionen,ocksåharförsumbara. Det attblir omterna

regle-internationelladensplittringöka denkraft, kommerträder i att av
ändringsprotokollårs1968ikraftträdandetområdet redanpåringen avsom

emellertidkanmedfört. Detharkonossementårs konvention1924till om
avsevär-innebäravseendeni fleraFN-konventionenförnekasknappast att
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da lagtekniska framsteg i förhållande till års1924 konvention och ändrings-
protokollet, vilkas regelsystem är tämligen komplicerat.

En viktig uppgift för utredningen blir därför värdera vilkaatt verkningar
tillträde till konventionensom ett skulle få för svensk sjöfartsnäring och

utredningensvenskt näringsliv i övrigt. Om finner Sverige i och föratt sig
bör tillträda konventionen, blir fråganästa för svensk del börom man
avvakta med tillträde till dessett konventionen har fått viss anslutning från
andra länder. Om utredningen finner Sverige bör tillträdaatt konventionen,
bör den också lägga fram förslag till lagändringar föranledssom ettavtillträde.

Jag det vikt denanser stor nordiskavara att rättslikhetenav kan bevaras
på detta område. Inte heller i de övriga nordiska länderna har tagitmanslutlig ställning i fråga tillträde till 1978 års FN-konvention,om detmenföreligger nordisk enighet det under allaatt omständigheterom finns ettbehov sjölagarnasöveratt bestämmelserav Ävense befordran gods.om avde danska. norska och finländska kommittéerna kommer därför enligt vad
jag har erfarit få i uppdragatt sådangöraatt översyn. Uppdragen till deen
danska och norska kommittéerna kommer dessutom omfatta fråganatt omtillträde till 1978 års konvention. I Finland bereds denna fråga sjöfarts-avdelegationens arbetsgrupp för juridiska frågor. Utredningen bör verka för

detatt möjligt uppnås enighet i huvudsakom likalydande lagtexterom i de
nordiska länderna.

Jag förutsätter utredningen kommeratt utarbeta förslagatt till lagänd-
ringar och bereda frågan tillträde till 1978 års konventionom i nära sam-verkan med berörda i de andra nordiska länderna.organ För säkerställaatt

effektivtett nordiskt samarbete bör utredningen undersöka möjligheterna
göraatt för samtliga utredningarupp en arbetsplan.gemensam

1.2 Utredningens arbete

Sedan den sittande sjölagsutredningen avlämnatnu betänkandet
Översyn sjölagen SOU1 19818, börjadeav den den nya upp-
giften dels överväga årsatt 1978 FN-konvention sjötransportom om

gods skulle kunna införlivasav i sjölagstiftningen och såi fall hur,
dels göra allmän översyn reglernaen godsbefordranav medom
hänsyn till sjöfartens utveckling. Därvid skulle linjefartens ställning i

särskiltsystemet någotövervägas, de tidigare reformerna intesom
lämnat möjlighet till.

Utredningens arbete har denna anledning kommit i förstaav att
hand inriktas på moderniseraatt reglerna för styckegodstransporter
till sjöss. På grund den ökade betydelsen sådanaav transporterav
har reglerna brutits regelverket förut resebefraktning tillur ett
särskilt kapitel. På skäl framgårnärmare avsnittsom 4.4 börav ett
tillträde till 1978 års FN-konvention ske först efter viss anslutning
från andra länder. Till dess bör det rådande Haag-Visbysystemet
alltjämt gälla. Som förberedelse för kommande anslutning haren
utredningen lagt fram alternativa förslag till lagändringar.

Parallellt med arbetet med regler för styckegodstransport harnya
utredningen gjortäven översyn reglerna för befraktning.en Här-av
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kontrakts-modernaredeförutarbetatsreglersärskildavid har
char-Bare-boatkvantumkontrakt.ochkonsekutivaformerna resor

tillämpninginnebärskeppslega,svensk avmedeller entermter, en
sjö-särskildkrävainteoch harhyresregler ansetts encivilrättens

harUtredningen ävenslutet.3.3jfr nedanreglering moträttslig
befordringsområdet syste-på samtterminologi en nyutarbetat nyen

sjölag.framtidamatik för en
medsamarbeteiskettdirektivenmedenlighetiharArbetet

Nordiskaoch Norge.FinlandDanmark,ikommittéermotsvarande
iKöpenhamn,1982 ijanuariihar ägtsjölagskommittémöten rum
iochStockholmi1985novemberiHelsingfors,i1982oktober
isekreterarnaochordförandenaharHärutöveri Oslo.augusti 1989

till-flertalvidsammanträffat ettsjölagskommittéernanordiskade
huvudsakilagförslag äriresulteratharSamarbetetfällen. som

kap.och 1413förslag tillkommittéernasnordiskalikalydande. De
bilagaiparallelltextredovisassjölagen som
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2 Internationell bakgrund

Äldre2.1 före Haagreglernarätt

Från romersk härstammarrätt grundregeln vårdslöshet Culpaom
förutsättning för ersättningsskyldighet vid skada Lexsom Aquilia,

återfinnsregel i modernaävensamma rättssystem, den s.k.som
culparegeln. Denna regel skador både och inom kon-utomavser
traktsförhållanden. Det åligger den skadelidande visa delsatt att
han lidit skada, dels denna uppkommit inom skadegörarensatt
arbetsområde. Just denna del regeln, gällande bevisbördan,av an-
sågs redan under antiken slå alltför i fall därsträngt skadegöraren
vid tillfället haft godset i sin vård, exempelvis enligt förvaringsavtal
eller transportavtal. Skadegöraren nämligen dåär den stårsom
närmast bevisningen, medan denna svåråtkomligär för denmera
skadelidande. För dessa fall den romerskaupptog rätten stränga-en

regel strikt med undantag för damnum fatalisre visom ansvar
major, force majeure, händelse högre hand, Digesterna 31av

deactio recepto. Godset skall utlevereras i skickom detsamma som
mottagits. För alla avvikelser förvararen eller transportören,svarar

han inte kan visa avvikelsen uppkommitom att genom en om-
fattande omständighet han inte kunnatyttre inverka på. Försom
alla skador han kunnat förebygga eller eljest inverka påsom an-

han däremot.svarar
Mycket närliggande detär gamla engelska carrier-an-common

Transportören dåbärsvaret. strikt liksom försäkrings-ett ansvar en
givare godset skadas under med undantagtransporten, förom tre
fall

inherent skadanvice beror godsets inneboendea egenskaperav
b contributory negligence medvållande transportkunden ellerav

of God and the Queens krigsriskeracts enemiesc och annan
force majeure.

De båda förstnämnda ursäktsgrunderna inga äktaär undantag;
godsets inneboende beskaffenhet eller medvållandeom trans-av

portkunden själv har orsakat skadan godset, så detär egentligen
inte självtransportören skadegöraren.är Men den tredjesom ur-
säktsgrunden har självständig betydelse. årsI 1667 svenska sjölag
skeppslegobalken 15 kap. nöjer sig också med nämnaattman
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frågaiskyldigsjötransportören ärnämligen attDäridenna. sägs att
åtöverstånden sinvid väl rättegodsomhändertaget manresaom

någon skadalåta, med mindretillställafärdigtochoskatt genomatt
vållande,eller hansskepparensolycka,eller utanstorm annor

vore.åkommen
§142Ännu §103 och 1891från 1864sjölagarnasvenskade

undantagmedalltså striktformuleringar,liknandebegagnar ansvar
Haagreg-lagändring, varigenomdenMotiven tillmajeure.för force

Sam-iäldregenomfördes, rätt termer.lerna sammaresonerar om
uppfattatnorska juristerdanska ochpåminner detidigt attom

rättsreglervanligatillämpningså ickeannat änregeln avsettsatt av
iuttryckendockansvarighet,förutsättning försåsom attculpaom

vidmåttstock borde anläggasså,valts stränglagrummet att en
sinafullgjortborde havahuruvida bortfraktarenavgörandet, anses

uppfattningenden andrasåväl denEnligtskyldigheter. ena som
denobetingat, idvs hanbortfraktaren,bevisbördanåvilar ansvarar

sådantillkommitskadanbevisa,mån han kan att engenom
skillna-realiteten tordelbefriar honom.lagligenomständighet, som

storsynnerligenuppfattningarna ickebådadeden mellan vara
kallasbrukarbevisbörda, vadmed omvändculpaansvarEtt som
forceundantag förmedstriktochpresumtionsansvar, ett ansvar

rättspolitiskatvå föruttryckbarasjälva verketmajeure iär samma
inomsådant falleromfattartankegång transportörens somansvar

uppkommerskadorintedäremotinflytandesfärhans avsommen
transportö-omständigheteromfattandeutifrån kommande och som

regelnegativmajeure-regeln årForceförebygga.inte kunnat enren
för transportörensliggervilka falltalar utom ramensomsom om

fallvilkatalarregelpositivpresumtionsregeln är omsomenansvar;
för-dettauttryckerOavsett huromsluter.hans manansvarsom

gällthartraditionelltdenhållande omfattningen ansvaretär somav
år.någraunder tusen

Haagregelkompromissen2.2

innehållsittdet mestaMed tiden förlorade transportöransvaret av
rättsreglerTvingande ärdispositiv.därigenom, regeln enatt var

latinskadenbruket termennyskapelse från 1800-talet, även avom
ändaantydan röttermissuppfattasius lätt kunde omensomcogens

så långtgickFriskrivningen atttillbaka till den romerska rätten.
denmottagandetnågotredarna äntill svarade förslut inte annat av

fråninteciteras härsjölagsändringarårs1936NJA 1936 402-403. Motiven tills.
pålitlig hopklippninguttömmande ochfrån 1936,riksdagstrycket avNJAutan en

till.hänvisalättåtkomliga källandärför den attmaterialet till hela reformen och mest
sjölagsändringar,års1936titelnunderWikanderFinns utgivenäven separat av

Stockholm 1937.
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rättidigt erlagda frakten, för återge oftaatt citeratett uttalande avden berömde engelske sjörättsjuristen Lord Scrutton
Det rättstekniska hjälpmedlet för dennaatt stoppa utveckling blev

införaatt tvingande råttsregler, närmast förbud friskrivnings-mot
klausuler andra sådanaän upptagits i listasom över godkändaen

En lagstiftningtyper. detta slag hade ingen utsiktav bli iatt antagen
England, såi hög grad redarnation.som Men USAvar en ettvar
befraktardominerat land och där Harter Act,antogs 1893, med en

fördelningny mellan sjötransportöreransvaretav och transport-
kunder för både och importgods.export- Med denna modellsom

dentog privata internationella föreningen sjörättsjurister Comitéav
Maritime International CMI arbetet på åstadkommaattupp eninternationell konvention i ämnet. En sådan CMI vidantogs av
konferensen i Haag 1922 och sedan vid den belgiska regering-en av

sammankallad diplomatkonferensen i Bryssel 1924. Den balans
mellan redar- och befraktarintressen, därmed uppnåddes, bru-som
kar kallas Haagregelkompromissen.

Grundtankarna i denna följande. Redarna åtog sig frånvar det
friskrivningsklausulernagenom gällande noll-läget presumtions-ett
för fartygets sjövärdighetansvar liksom föräven den kommersiella

hanteringen godset, där skulleav gälla på liknandeansvaret sätt somför vilken ansvaretlandföretagare helst för kommersiellasom fel.
Däremot betraktades sjöresan alltjämt ett äventyrsom gemensamt
för fartyg och last; redaren riskeradeatt sittgenom dyrbara fartyg,
så på honomvar utväljapressen ochatt övervaka sitt folk ävensom

eljestatt förebygga skadegörelse därigenom tillräckligt hård, utan
behövdeatt ytterligareman öka den på honom läggaattgenom ett

föräven sjöfartsmiljönsansvar säregna faror vid navigeringen eller
handhavandet fartyget ansvaret för nautisktav fel, in naviga-error
tion and thein of the ship. Eftersommanagement inte redarens

och därmed inte helleransvar hans ansvarsförsäkring täckte skador
uppkomna nautiskt fel, blev det lastägarnasav sak täcka inattegen
sig dessa riskermot varuförsäkring.att ta Dessagenom tankar,en
vilande på den riskfördelning hade framväxt Lloydssom genom
försäkringsvillkor SG-polisen och Harter Act 1893, bekräftades

Haagregelkompromissen.genom Från den tidigare ansvarsutform-
ningen avviker riskplaceringen så föratt nautiskt felansvaret undan-
togs, påtrots grund sådantatt uppkommen förlust, minskningav
eller skada på gods klart ligger inom redarens inflytandesfär, m.a.o.inom för vad han kan påverka.ramen

Haagreglerna blev accepterade världens sjöfarandestora natio-av
och kan sägas ha blivitner världsrätt.

2 l förordet till l uppl hans berömda bok On charterpartiesav and bills of ladingLondon 1886.
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Visbyreglerna2.3

åsyftad enhet-de intemedfördeHaagreglernaförframgångenTrots
bordeersättningbegränsadkolli varalighet beloppvisstTill ett per

sigvisadesåMenöverallt.slå likadantskulleregelenkel somen
fortgåendedenochändradesvärdeValutornasfallet.intesnart vara

länderolikafleraIansvarsbeloppen.urholkadevéirldsinflationen
överenskommelserfrivilligabegränsningsbeloppenhöjdes genom

domstolarnasfrånunderkännanderiskeraskulleinte ettför att man
vadmeningardelademycketrådasigdetvisade omSamtidigtsida.

lasthanteringsmeto-kolli. Framväxtenskulle utgöra nyaett avsom
reglertillämpasvårighetermedförde attochder systemtransporter

verklighet.frånutgick annanensom
till Haag-tilläggsprotokollutarbetatillinitiativet ettCMI atttog

medövervinnas ettskullesvårigheterdessavarigenomreglerna,
Ettursprungligaden texten.ändringarochtilltilläggminimum avav

tilläggs-1963, ochStockholmikonferensCMIsvidförslag antogs
Visbyreglernafickreglerna namnet

196768.BrysselidiplomatkonferensvidreglerDessa antogs en
Densjöfartsnationer.fleraanslutningfått storadärefteroch har av

går underVisbyreglernaochHaagreglernasammanlagda texten av
Haag-Visbyreglernanamnet

Hamburgreglerna2.4

in-berördamellanetablerade balansenHaagreglernaDen genom
själv,näringenutarbetatskompromiss,på denvilade avsomtressen
slutetindustriländernade motföreträddes isådan den storasärskilt

Visbyreg-ijusteringarnamåttligamycketårhundradet. Deförraav
antagittidigthadeFörsäkringsvärldenbalans.bibehöll dennalerna

hullkaskoförsäkringmellangränsdragningenvidmönstersamma
lndemnity-försäkringProtectionansvarsförsäkringinsurance,

insurance.cargovaruförsäkringInsurance ochP Ikortareeller
Visby-uppfattningen,rådde den attutvecklingsländernaBland
verketsjälvaireformotillräckligalldelesinnebar somreglerna en

utvecklings-önskadevarje fallrättstillstånd. Iäldrekonserverade ett
självaochdebattunder varahela ansvarssystemetländerna sätta

Samma öns-lagstiftningsprocessen.helabörjanfrånföreträdda av

develop-recentshippinginternationalinproblemsof law-‘Jfr ChoiceBraekhus.
322.164.Volde Haye,lAcademiede p.desRecueilments. cours med kon-kryssningavslutandemedsambandiVisbyiunderskrevs‘ enProtokollet

stolttillhänvisninguppfattasskulle enförhoppning ennamnet somiferensen att emellertidsjörätt. Denna ärVisbymedeltidadennämligensjörättstradition,svensk
franskholländsk och rätt.hanseatisk,isinahar röttersvenskinte utan
12ff.1963i SVJTRunekommenteras5 och s.återgesTexten av
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kan hade regeringarna i vissa industriländer, eftersom de genom
CMIs arbetsmetod kommit vad ansåg alldeles förettman vara

stadium. De privatasent sjörättsspecialisterna därför medersattes
geringsföreträdare redan under förarbetena.re
Den organisation inom Förenta nationernas har tillram som

uppgift särskilt företrädaatt utvecklingsländernas intressen, näm-
ligen UNCTAD United Nations Conference Trade and Develop-on
ment, framlade 1970 utarbetad inom sekretariatetrapport meden
allvarlig kritik Haag-Visbyreglernaf Efter diskussion iav UNCFAD

revisionsfrågantogs och fastställdes vissa önskade riktlinjer.upp
Härefter överlämnades det den för handelsrättslig lagstiftning
särskilt inrättade organisationen UNCITRAL United Nations
Commission International Trade Law utarbetaon fullstän-att ett
digt förslag.7 Den sålunda åstadkomna med fåtaltexten antogs ett
ändringar på inbjudan Förenta Nationernaav en anordnad kon-av
ferens i Hamburg 1978.8i Det dennaär konvention åsyftasmars som
med beteckningen Hamburgreglerna.

Ansvarsprincipen enligt dessa har uttryckts så, sjötransportö-att
för undgå måste visaatt thatren he, hisansvar servants agentsor

took all that could reasonably be requiredmeasures avoid theto
and its Någotoccurrence undantag för nautiskt fe]consequences. har

inte gjorts och har därmed återgått till den ordningman råddesom
före Haagreglerna, dock med den skillnaden regeln tving-att ärnu
ande sjötransportören. Formuleringenmot är presumtionsansvarets,
och för förtydliga detta gjordeatt diplomatkonferensen i Hamburg
ett uttalande detgemensamt theatt understandingom var common
that the liability of the carrier under this Convention based theon
principle presumed fault neglect.or

Rent lagtekniskt är Hamburgreglerna bättre produkt Haag-änen
reglerna och Visbyreglerna. Eftersom dessa har sina iröttersenare
konossementsklausuler och har utformats den kommersiella värl-av
dens aktörer detta förhållandeär ganska naturligt.

2.5 1936 års sjölagsändringar

Haagreglerna infördes i svensk lagstiftning den omfattandegenom
lagreform brukar betecknas 1936 års sjölagsändringar.som Då till-

Report 1970by the UNCTAD Secretariat TDBC.4 ISL6Add 1.7En detaljerad redovisning detta arbete Sweeneyi JMLC 7 197576av 341ger s.och 628 8 197677 167ff.samt s.Texten återges i bilaga Ett snabbt orienterasätt sig i Hamburgreglernaatt
erbjuder volymen The Hamburg Rules the carriageof goodsby ed Mankaba-on seady 1978, innehåller utförliga kommentarersom och förteckning allaöver änd-enringsförslag vid konferensen.
° För översiktlig redogörelsehärom hänvisasen till Hagbergh i SvJT 1939 739 ff.s.
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den särskilda lageni sjölagensåväl 5 kap.kom nyttett som
års internatio-till 1924Sveriges tillträdeanledning1936277 i av

den s.k. konossements-rörandekonvention konossement,nella
dubbelspårig-lagen. svårhanterligganskaDärmed skapades en

fartsjölagen rättskälla,viss fart hadehet att annansomgenom
konossementslagen.

januari 1938. Genomträdde i kraft den 1lagstiftningenDen nya
and-ochmed krigsförsäkringarmellankomstandra världskrigetsdet
för-krigsförhållandenföravsedda barasärskilda anordningarra

framvid domstolarna ändatillämpningendröjdes den praktiska
1950.emot

in-lagstiftarens tveksamhetavspeglartill lagändringarnaMotiven
konventio-utanförmed svenskinförlivandeför Haagreglernas rätt

uttryckt§i 118 sjölagenområde. Huvudregelntvingande varnens
då fråga vad detkanpresumtionsansvar. Manregel varomsom en

Haagregel-riskallokeringenförändrademed denhände genomsom
överväganden.rättspolitiskaliggandeoch därbakomkompromissen

ansvarsfriskrivningför tillåtlig122 däriSvaret gränsernamöter
viså långtautomatiskt baraHaagregelkompromissen gälldeangavs.

folkrättsligt förpliktadeanslutning till Haagreglerna attvargenom
förtillämpningsområde krävdessjölagensinomgodta densamma;

iuppnås uttrycklig ansvarsfriskrivningskulleresultatatt ensamma
måstemening detEnligt kommitténs näm-avtalet.det konkreta

principielltifrågavarande felförnaturligast,ligen sig ansvaretattte
förSärskiltrederiverksamhet.yrkesmässigt driverpåvilar den, som

ock till fördeltorde detstyckegodsbefraktaremindre att genomvara
ifråga-iförbehåll erhålla erinran huru detinnehållangivet omenav

ansvarighet. Det ärbortfraktarenssig medavseende ställervarande
medverkargivna avfattningenden regelndessutom hoppas. attatt

påtager för-sigförevarande risk ochvidblirbortfraktarentill att
säkringskostnaderna innebörden detverkligaDen an-nyaav

bakgrunden.därmed iskötssvarssystemet
fri-uppfylld.aldrig Tvärtomförhoppning blevuttaladeMotivens

nautisktpågenomgående från grundalltredarnaskrev sig ansvar av
Haagregel-tillämpningsområde.Haagreglernasutanförfel i fri fart

därgenomfört hela fältet,sålunda effektivt ävenblev översystemet
konventionenbundenhet vidvår folkrättsligapå grundinte varav

ansvarsundan-nautiskt felautomatiskt erkännaförpliktade att som
tag.

573-623.1936utförligt i NJAkommenterasDenna s.
2frakträttHuvudlinjer i svenskSchmidt m.fl.,Schmidt iSe därom exempelvis

uppl 1962 28-35.s.
Z NJA H 1936 425.s.
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2.6 1973 års sjölagsändringar
Visbyreglerna införlivades i svensk rätt dubbelspårig-attgenom
heten övergavs och fullständig inarbetning företogsen Haag-av
Visbyreglerna i sjölagens befraktningskapitel 5 kap.. Dessa regler
tillämpas på all konossementsfart sig den äger inom ellervare rum

landetutom och i tillämpliga delar dessutom på inrikes och inter-
nordisk fart. Konossementslagen bevarades bara för tillämpning i
förhållande till tillträtt destater ursprungliga Haagreglernasom men
inte ÄvenVisbyreglerna. i sådana fall tumregeln den tillämpaattvar
sjölagen. Endast där verklig folkrättslig konflikt motiveradeen skul-
le konossementslagen med de ursprungliga Haagreglerna komma
till användning.

Avsikten så möjligtatt snart uppsäga 1924 årsvar konventionsom
och därmed avskaffa konossementslagen. Genom lagen 19731203
fick regeringen fullmakt upphäva konossementslagenatt så snart
lagändringarna Haag-Visbyreglerna iträtt kraft.om Av olika skäl
dröjde upphävandet fram till utgången februari 1985av genom en
särskild lag 1984939. Från och med tidpunkt upphävdessamma
motsvarande lagar i Danmark, Finland och Norge. De tvingande
Haag-Visbyreglerna och motsvarande svensk lagstiftning tillämpas

på all godsfart till sjössnumera sådanutom saknar nämnvärdsom
anknytning till Sverige fart från icke-konventionsstat till utom-
nordisk där lagvalsreglernastat, utpekar främmande lagstats som
tillämplig.

3 Senärmare SjölagskommentarenPassagerarbefordran 207-208.Den lämpligastes.källan konsultera detatt när gäller 1973års sjölagsändringar är 1973137.prop.Hopklippningcn motiven i NJA inteär lika fullständigav i fråga 1936årssom omsjölagsändringar.
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3 Huvuddragen den föreslagna lagstiftningenav

3.1 Sjölagens paragrafering, disposition och rubriker

Den svenska sjölagen från 1891 hade från början löpandeen para-
grafering, även kapitelrubriker införda. Metodenom alltsåvar var
densamma i så centrala och välbekanta lagarsom köplagensom
1905 och avtalslagen 1915. Den danska sjölagen 1892 och den nors-
ka sjölagen 1893 begagnade metod.samma

Genom rad olika reformer har det ursprungligaen innehållet
fullständigtnästan ändrats.numera Men eftersom reformerna hela

tiden varit partiella, har ändringarna baserats på den ursprungliga
systematiken. Antingen har avsnitt utformats med hänsyn tillnya
det antal paragrafer kunnat förfoga elleröver, också harman nya
avsnitt placerats in, där luckor har uppstått därför andra avsnittatt
har upphävts. När passagerarkapitlet tillkom 1973 bereddes utrym-

avsnittet bodmeriattme genom utmönstrades helt för-om som
åldrat. Här och har hål uppkommit eller fleravar attgenom en
paragrafer har upphävts ersättas medutan andra t.ex.att 172
294—295 §§. Längden införda paragrafer blir ibland där-av enorm
för inte har platsatt fördela på fleraman att texten paragrafer
exempelvis 118 §, ibland uppseendeväckande kort därför att man
måste göra med flera paragrafer 91 § innehåller endaav meningen
på bara ord. Det har krävt missriktad virtuositet frånsex lagskri-en

sida på detta lappavarnas att sätt det gamla täcket. Någon
gång har sjölagstiftning inte införlivats med sjölagenny hän-utan
visats till friståendeutgöraatt lag.en

När den finska sjölagen stiftades 1939 följde i viss utsträck-man
ning dispositionen i de skandinaviska sjölagarna. Det finns emeller-
tid också betydande olikheter. Det frågaär närmast i befrakt-om
ningskapitlet paragrafnumreringen i den finska lagensom stämmer
överens med de övriga lagarna. Och metoden för paragrafering är
den, varje kapitel börjaratt med numrering, alltså 1 Det finnsny
skäl räkna medatt partiella reformer kommeratt visa sig nöd-att
vändiga i fortsättningen. Det kan knappast ändamålsenligtvara att
även i framtiden försöka arbeta in avsnitt där luckornya upp-
kommer i den gamla sjölagen eller arbeta hela avsnittatt med a -ö-paragrafer. Den traditionella tvångströjan borde försvinna.
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så,omstrukturerassjölagenriktningi dennaEtt är attatt ensteg
sammanhängande ämnes-grundsystematik utvecklas attgenomny

sådan ämnesdisposition kanblock. Enområden bildar särskilda
på följandeexempelvis sätt.utse

kap. Fartyg1Del I Fartyg
Fartygsregisterkap.2
Fartygsinteckning3 kap.
Sjöpanträtt4 kap.

på fartygKvarstad5 kap.
partrederiRedare ochkap.Rederi 6Del

Befälhavarekap.7
bestämmelserkap. Allmänna8Del III Ansvar ansvarom

Sammanstötning9 kap.
begränsningRedaransvarets10 kap.

Oljeansvarkap.11
Begränsningsfond12 kap.

godsAvtal13 kap.AvtalDel IV transport avom
fartygbefraktningAvtal14 kap. avom

Avtal15 kap. transport passagerareavom
Bärgning16 kap.SjöolyckorDel V

haveriGemensamtkap.17
Sjöförklaringkap.18
PreskriptionStraffstadganden 19 kap.Del VI
Straffstadganden20 kap.proceduroch
Rättegångkap.21
Verkställighetkap.22

övergångs-Ikraftträdande och23 kap.
bestämmelser

inteidéskiss. Avsiktendetta bara ärFrån sidakommittéernas är en
den kan säkertsystematiken över-den valdadiskuterai detaljatt —

ytterligare.justerasarbetas och
gods-nuvarande 5 kap.föreslås, detbakgrunddennaMot att om

behandlasdäritvå kapitel,befordran transportav-ersätts separatav
uppdelning skalldennaförbefraktningsavtal skälen straxtal och -

3.2.närmare anges
under-flexibilitet föruppnåsomändring skulle attMed denna en

heltdispositionen. Förinplacering ireformerskommandelätta att
varjehärutöverdisposition bordeflexibiliteten i denna nytttillvarata

ochsvenski dansk.för den§ i ställetbörja med 1kapitel nuen
emel-Danmark harparagraferingen.löpandeanvändanorsk sjölag

möjligtdetlagstiftningstradition intetill sinlertid med hänsyn sett
skulleDärmedsjölagen.paragraferingen ilöpandeupphäva denatt

paragrafnummerochfördelen underförlora ettatt sammaavman
sjölagar. Isamtliga nordiskaibestämmelserfinnakunna samma

numreringlikformigheten inordiskaläge har dendetta ansetts vara
börden synpunkt väga tyngst.som
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Samtliga nordiska kommittéer har därför löpandeenats attom en
paragrafering behålls i reviderat skick enligt den föreslagnamen nya
blocksystematiken. Vissa hål i den löpande nummerföljden måste
därvid förberedas. Avsnittet avtal skall enligt denna uppläggningom
börja med 251 vilket kan beräknas möjliggöra parallella para-
grafnummer i de nordiska länderna.

Den slutliga paragraferingen föreslås ske på departementsplanet
vid fortsatta nordiska överläggningar i samband med propositions-
skrivningen. En nyhet i den svenska sjölagen är förutomatt man,
vissa underrubriker inom varje kapitel hävdvunnet, varjesom ger
paragraf rubrik med kort benämning påen egen innehållet. Denna
teknik har norrmännen begagnat påi tid reviderade sjölags-senare
kapitel och det har visat sig läsarna därmed fåratt lättare snabbtatt
orientera sig. De nordiska kommittéerna har därför enhälligt be-
slutat föreslå, i deatt centrala avtalskapitlenman inför sådananu
särskilda rubriker för alla paragrafer.

3.2 Befraktningsavtal och transportavtal
Under 1800-talet strävade inom både lagstiftning och doktrinman
på kontinenten efter sammanhållaatt fraktavtalet enhetligsom en
avtalstyp. Befraktning helt fartyg eller del fartyg, s.k. hel-av ellerav
delbefraktning, stod i focus och bestämde utformningen reglerna.av
Samtidigt blev det i takt med linjefartens utveckling allt vanligare,
att transportkund skickade kollien eller fleraett kollin med fartyg
från hamn till s.k. styckegodsbefraktning.en en annan, I svensk
doktrin bibehöll Hammarskjöld i sin grundläggande framställning

fraktavtalet detta enhetligaom Endast i sammanhangettgrepp.
uttalar han tvivel det riktiga i detta tillvägagångssätt,om eftersom
bara styckegodsbefraktning förefaller fullt det vanligamotsvara
fraktavtalet medan hel- och delbefraktning har tillsats sakle-en av
ga.‘ Han antyder därmed dessa båda situationeratt har inbördesen
olika karaktär, kanske kan motivera särbehandlingsom ibland.en
Redan språkliga grunder bär det onekligenav talaemot att attom
den skickar låda med fartyg befraktar dettasom etten

Ju färre särregler sig tvingad ställa förman att stycke-anser upp
godsfallen i förhållande till resebefraktningsregler, desto bättre skäl
kan åberopa för enhetligt Vidman ett 1936 års sjölagsänd-grepp.
ringar, då linjefarten med styckegods redan tagit ansenliga pro-
portioner, bibehöll lagskrivarna attityden inte uppmärksammaatt
linjefarten särskilt med undantag för några mycket speciella stad--

Hammarskjöld, Om fraktaftalet och dessvigtigaste rätlsföljder 1886 40 nots.För det följande hänvisas särskilt till Grönfors, Fraktavtalet under etthundra år1986, Sjörättsföreningen i Göteborg 66 108-119.s.2Jfr Jantzen, Godsbefordring til sjøs 2 1952utg s.
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79,godsuppläggningochlossningstidlastningstid,ganden avom
motivuttalandeförekommerVidaresjölagen.§§ ett115106 och88,

fartyghansomlasta, när egetskyldighetlinjeredarensrörande att
iståndsättligts Styckegodsbe-inteförklaratsellergått förlorat vara

ochresebefraktningsärskilt slagansågs tydligenfraktning ett avvara
fånågraförmed undantagresebefraktningsreglerna,därförföljde

särbestämmelser.
blevaldrigdetbegränsad,såtillvida att1973 blevSjölagsreformen

iplatslinjefartens systemetså grundlig översyntill atttillfälle en
bör-från 1960-taletsredanhadeomprövasñ linjefartenMenkunde

Containerrevolu-lasthanteringsmetoder.tillupphovgivitjan nya
ochkommersiella mönstren systemtrans-deförändrathadetionen

önskemålindustrins attdominerandeblivithade genomporterna
ochplaneringlogistiskhjälpmedkapitalslumrandefrigöra enav
förhamntidernadyrbaraDelager.behovetminskadärmed storaav

planeringAdministrativminimum.ned tillhadefartyg ettpressats
strömlinjeformats,hadedokumenthantering an-genomoch senare

förbindelser.elektroniskaförnätverkochdatorervändning av
byggtshadei hamnarinland ochbåde i somGodsterminaler upp

Även förändringarandramultimodalaför transporter.knutpunkter
förhållandenpå äldredekundeverklighetdennaIhade inträtt. nya

svårigheter Genomfungerainte utanrättsreglerna väntasvilande
1.1sesjölagsutredningensittandetill dentilläggsdirektiven ovan

styckegodstransporternasåt övervägadennadärfördetuppdrogs att
behandling.rättsliga

förframstod detförändringarnaomtaladedebakgrundenMot av
självklarhet, attsjölagskommittéerna närmastnordiskade ensom

utformasmåste separatstyckegodsbefordranreglerna numeraom
obe-alldelesochi sikteutmärkandesådana falldet förmed just

delbefraktning.ochhel-rättsreglernaklassiskaderoende omav
två olikapådärförfördelastransportavtalBefraktningsavtal och

Hamburg-harproblemlinjefartensenbartinriktningkapitel. En
bestämmelser-exempelvis itillsynesväldetta kommerochreglerna,

skandinaviskfrånerfarenheten4, därartansvarsperiodenna om
ispår, liksomtydligalossningochlastning avsatträttspraxis om

2. Efter-art 5dröjsmålsansvaret st.särskildadetutformningen av
undersöka,justkommittéerna attnordiskaför deuppgift varensom

blevsjölagarna,nordiskademedinförlivaskunnaskulledessahur
tillsituationerdessa etthållanaturligaredestodet att samman

avsnitt.särskilt

26.197251SOUslutbetänkande3 sjölagskommitténsJfr s.
31.betsjölagskommittén,uttalande‘ uttryckligt s.enligt aDetta av Seutförande.förtiden transportensreglerna5 erbjuderexempelEtt konkret om

Gö-iSjörättsföreningen1974,transportavtalvidTidsfaktornGrönfors,exempelvis
84-96.40-47,47teborg s.nr
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Motsvarande uppläggning avspeglas i den franska lagstiftningen
1966 befraktningsavtal ochom transportavtal. Befraktningsavtalet

därsägs röra fartyg transportmedel,ett transportavtalet däremot
rör gods. Så länge godset och fartygets sammanföll, det interesa var
så viktigt de bådaatt typfallen. Menseparera i och med inte-
greringen mellan land- och sjötransporter blev fartygets i linje-resa
fart bara del godsets Gränsdragningenen av enligt denresa. franska
lagstiftningen mellan godscentrerade transportavtal och fartygscent-
rerade befraktningsavtal bero på utformninganges parternas av
avtalet och åtagandedet avspeglas i transportlöftetfsom Avgöran-
de blir alltså inte dokumentationen i form certeparti eller konos-av

uppläggningensement utan avtalet och avsikt.av Menparternas
utfärdandet konossementett kan indikationav påvara en att man

sigrör inom transportavtalets område. Ett lastrum kan befraktas på
styckegodsfartygett i linjefart för transport parti majs i bulkettav

ändå bedömas till sin uppläggningmen godscentreratettvara trans-
portavtal, bl.a. därför utfärdatatt det för linjefartenman typiska
dokumentet konossement.7

Som övergripande omfattandeterm, både befraktningsavtal och
transportavtal, används fraktavtal.

3.3 Tvingande och dispositiv rätt

Den långtgående avtalsfriheten under 1800-talet ledde till att trans-
portöransvaret vid styckegodstransport totalt urholkades, så som
redan förut har beskrivits 2.2. Haagregelkompromissen vände på
denna utveckling införa förbudatt andragenom ett friskriv-mot
ningar sådana,än i den särskildaupptogs katalogensom till-över
låtna klausuler.typer Därmed infördes tvingandeav minimian-ett

sjötransportörerna inte längresvar som kunde avtala bort. Det
substantiella värdet konossementet handelnsav ett omsätt-som
ningsdokument stärktes så tillsätt skydd för godtroende för-
värvare.

Men alltjämt bestod vidsträckt avtalsfrihet, även denen alltidom
begränsad del ogiltighetsanledningar,var genom somliga t.ex.en

grövre och lindrigare tvång i lagstiftningen avtalslagensupptagna
3 kap., andra ingående i den oskrivna t.ex.rätten turpia.pacta
Särskilt slog vakt friheten för köpmänman sinsemellanom att
utforma sina inbördes rättigheter och skyldigheter så de självasom

° Inspiratören till den franska lagstiftningen professor René Rodiére och hanvar
utvecklade närmaresina synpunkter transportavtaletssärställningi Traité généralde droit maritime, Affrétements 1967let transports 7-26.s.7Sammagränsdragningsmetodhar i detanvänts svenskaprincipavgörandet Svane-
holm ND 1967 325HovRVSv. Man kan inte anläggas. de synpunkter gäller försomhelbefraktning, när använderlinjefartensparterna dokument, påpekasdet i redak-entionell kommentar i ND 1967 IX.s.
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läm-befraktningsavtalenhärmedöverensstämmelseönskade. I var
därutveckladesochhandelskretsarvederbörande ge-åtheltnade

Riskallokering-formulär.förtrycktamedstandardavtalradennom
uppgiftderasdet attaktörerlivetskommersielladetmellan varen

ingripanderättsordningens sam-lämpligastepå sätt utanutforma
hällets vägnar.

iDenutformningar.olikafleratäckertvingandeBeteckningen
överenskommelsevanliga är, attsammanhang typenhithörande en

skadanogiltig innanskadeståndsskyldigheten ärbegränsning avom
fåkanprincipiskadadedenmeningeni dennämligen attinträffat,

sedanMenfriskrivningen.tillhänsynlagregelnenligt utandom
tillåtskravet,omfattningenalltsåochinträffat vetväl avskadan man

frivilligexempelvisdetta, endisponera över genomattparterna
uppgörelse

kompliceradealltmeradetregleringen sam-ökadedenMed av
irättsreglertvingandeanvändningökadkraftigtföljdehället aven

§iinfördes 71sjölagsändringar ut-års1936Vidutformning.olika
alle-gällaskullefraktavtalangåendebestämmelsertrycket, att

måeljestelleröverenskommetuttryckligensåvitt ärannatnast
menade,Lagrådet attsedvana.följerockelleravtalatanses av

knappastdärigenomlagreglernadispositivadeomfattningen av
stadgandenfleranämndeLagrådetuttryck.otvetydigterhållit ett

uppmärksammatsde intefastäntvingandemåste varaansessom
kundeÄven konossementsbestämmelserbetänkandet.sådana isom

Anmärkningarnafraktavtal.angåmeningviss sägasiövrigtför
infördes sär-propositioneniåtgärd utöver enföranledde ingen att

konossementslagen.tillhänvisningskild
lagskrivarnaföranleddetillhärmed komosäkerhetDen synessom
§168bestämmelseisjölagsändringar samman-års att1973vid en

tving-paragrafer ärvissaanvisningaruttryckliga attradföra omen
erinransig. Ensträckerverkanderaslångt dennahurande och om

dispositivaprincipielltdenbestämmelseniinarbetadeshärom om
uppräkningen§. Men72nu ibestämmelserkapitletskaraktären av

utöverprincipenkvarstårAlltjämt att,uttömmande.ansågs inte vara
intressetredjegivits ibestämmelserhänvisning, mansuttrycklig som

ledakanreglertvingande. olikamellanSammanhangetvaraanses
detalj.ipåverkasdispositiv rättochtvingandemellantill gränsenatt

karaktärbestämmelseskonkretför avkan gränsenTill slut en
lägetanalysefterbaradrasdispositiv avochtvingande ennumera

bestämmelsen. Svårigheternasärskildapå denavseendemedjust

Transporträtts-omtryckt iff,2041966NialtillFestskriftiGrönfors s.Senärmare
133ff.50GöteborgiSjörättsföreningen1975, s.studierliga

301-302.1936NJA s. § underunder 10, 101§98GodsbefordranSjölagskommentaren’ exempelJfr som m.fl.tvingandemening st.i denna8§§ under114-115§§ under102-10412,
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någonmed allmänatt formulering exakt gränserna enkelt tycksange
oöverkomliga.vara

I fråga passagerarkapitlet blev så överväldigandeom delen av
inledningsvisbestämmelserna tvingande, den §att 72 svarandemot

172 § principiellt dispositiv karaktär vid 1983 års sjölagsändring-om
helt slopades totalt missvisande.ar som

Eftersom dispositiva rättsregler så lätt kan skjutas sidan av
och det finnsparterna antal ofta användaett Standardavtal, kan man

frågan,ställa varför lagskrivaren skall lägga ned så mycken möda på
formulera och motiveraatt dispositiva rättsregler resebefrakt-om

ning Äroch andra befraktningsavtal. reglerna tänkta endast som
reservregler, kan tillgripas när inte begagnat sinsom parterna avtals-
frihet till alla delar Om det gäller kodifiera genomsnittligaatt
lösningar på grundval vad förekommer på marknaden, blirav som
inte resultatet fåtal menlösa låterett sigsatser till desom anpassas

olikartade förhållandenmest Vid arbetet under det tidiga 1920-
talet på vad slutligen blev års1936 sjölagsändringar höjdessom
kritiska röster förslag till dispositivamot regler tidsbefraktning,om
därför de barberades ochatt såuttunnades långt skedde.som
Och sjölagskommitténnär avslutade det arbete, ledde till 1973som
års sjölagsändringar, ifrågasattes i slutbetänkandet dis-rent av om
positiva bestämmelser verkligen fyllde någon beaktansvärd funktion

det påpekades lagregler helt saknadesatt skeppslega utan- om att
detta såvitt känt vållat några svårigheter.

I dagens läge har dispositiva rättsregler inte längre enbart den
anspråkslösa funktionen serviceatt, avtalsparter, till-som en
handahålla reservregler där sådana behövs för avtalet och det är
rättspolitiskt likgiltigt från samhällets synpunkt vilken lösning som
väljs. I takt med avtalsfriheten principatt blivit alltmera kring-som
skuren och övervakad 36 § avtalslagen, konsumentlagstiftning
m.m., de helhetsmönsterantar dispositiva rättsregler inne-som
håller och karaktär lagstiftarenmer genomtänktmer ochav en av
väl balanserad 3normallösning. Denna är uttryck för rättspolitis-ett
ka överväganden, inte skall kunna åsidosättas såsom parternaav
lätt tidigare ofta ansågs möjligtsom domstolarnaattvara genom
tolkade in gemensam partsvilja i någraen omständigheter.yttre
Tvärtom finns goda skäl i första hand tillgripaattnumera normal-

sjölagskommittén. Fortsatta förhandlingar befraktningsavtalet i Helsingforsomden 4-5 juli 19221923 127.s.3 SOU 197251 31.s.
3 Redan Nial. Handelsbolag och enkla bolag 1955 115 slutet, betonade demots.dispositiva reglernas förmåga sätta på folkatt därigenom de accepteraspress attsåsom officiellt rekommenderad normallösning.en
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överenskommitklartsjälva av-ningen, när enomparternautom
vikande lösning.

gällandedeföljande. lanförasexempel kanbelysandeSom nuett
skalltidsfrakt intetidsbefraktning sägs, attdispositiva reglerna om

omständighetpå grundförloradgåtttidför dengäldas somavsom
fårfartygtidsbefraktat§ st.. Om144 2bortfraktaren ettberor av

skalllossningshamnen,tillbogserasdärförmaskinhaveri och man
normalresatiddentidsfrakt fördrafrån bruttoförlusten som enav

godset harbränslekostnaderinbesparadetagit minushaskulle —
tidsbe-förgratisintebördelenoch denkommit fram vararesanav

vinst.obehöriggjorthakunde han sägasfraktaren; rent enavannars
nettoklau-kallasbrukardettatolkad sättavtalsbestämmelseEn

harlagskrivarnaskandinaviskadedenavvägningensul, och är som
klausul tolkatsmotsvarandeharföretagit. engelskI rätt som en

bruttoförlusten görsför attavdrag trotsbruttoklausul, heltdvs.
fram.kommitfaktisktgodset

nettoklau-lösningregelnsdispositivabör densvenskUnder rätt
formulärengelskttolkningenGäller detsulen tillgripas. ett somav

marknaden, denbör däremotinternationellapå denanväntparterna
lösningenengelskatraditionelladenvika förtolkningensvenska

önskemåleträttspolitiskaövergripande attbruttoklausulen. Det
innehålloch oväntatinteochharmoniseringåstadkomma nyttettge

skandinaviska lag-då, dedokumentengelskt göråt attvälkäntett
tidsbefraktning försättsavtalstypenförriskavvägningskrivarnas ur

spel.
be-ökadesålundarättsreglernasdispositivapå deMed tanke

resebefrakt-avtalstypenreglerdispositivaföreslås,tydelse att om
två ofta förekomman-medkompletterastidsbefraktningning och nu

kvantumkon-ochkonsekutivanämligenavtalstyper,de resornya
sjörättenÄven skandinaviskadenbetydelsefulltdethärtrakt. är att

våraefterhelhetsmönster, avvägtrekommenderatinnehåller ett
värderingar.ledanderättssystems

befrakt-avsikten uttömmaintedet typernaDäremot attär av
Underständigt.livetdet praktiskasig iutvecklarSådananingsavtal.

innebärandeprojekttransporter,exempelvisutbildatsår harsenare
anläggningliknandeellerfabriknyckelfärdigheltilldelaratt en

planeratlogistisktoch iavskeppningsorterfrån olika ettihopsamlas
förtimejust inordningibestämmelseorten rätttillförsmönster

kvantumkontrak-medLikheteruppbyggnad.sammansättning och
regelkom-dispositivafrån dettaanalogiervarförbetydande,ärten

HL,1891 C 48Miller, AHogarthavgörande,ofta citeratLords iofHouse vett
Westphaliadomen.omtalatibland som certepartietiklausul 2309rörande1983ND5 skiljedomen AricanorskadenJfr s.

Texacotime



SOU 199013 Huvuddragen den föreslagna lagstiftningen 87av

plex kan begagnas med de gränser och justeringar, olikheternasom
motiverar.

Skeppslega föreslås alltjämt inte täckt dispositivt regel-ettvara av
Äri sjölagen.mönster rättsförhållandet utformat behandlasrent,

det saklega enligt allmänna civilrättsliga regler. Skallsom vissa
funktioner i samband med fartygets drift dessutom kvar påstanna
fartygets detägare, år ofta fortfarande förstå hyresför-att ettsom
hållande, gränsdragningen till särskilt tidsbefraktning kan vållamen
osäkerhet. Ofta finns det skäl söka ledning i allmännaatt regler om
befraktning eller särskilda regler tidsbefraktning.om

3.4 Ansvarssystemet vid transportavtal

Haagregelkompromissens innebörd för utform-ansvarssystemets
ning har beskrivits i föregående kapitel 2 den internationellaom
bakgrunden. Visbyreglerna bygger alltjämt härpå och de införliva-
des med svensk lagstiftning 1973 års sjölagsreform. Detta ärgenom
det de berörs i detta betänkandeansvarssystemena av ochsom som
redovisas i vänsterspalten i lagtextdelen.

Som alternativt anförs Hamburgreglernaansvarssystem och, i
enlighet med utredningens uppdrag, hur dessa kan införlivas med
svensk Reglernasrätt. tillkomst i opposition Haagreglerna harmot
likaledes berörts i föregående kapitel 2 och beskrivs utförligt i
följande 4. De särskilda då erfordrastexter i hö-upptassom
gerspalten i lagtextdelen.

Sådan lagtext bådaför alternativen ochsom avses vara gemensam
alltså oberoende valet redovisas helaöver sidor-ansvarssystemav av

i lagtextdelen spaltas Härigenomna utan framträderatt för-upp.
hoppningsvis klar bild likheter och skiljaktigheter.en av

Diskussionen för och Hamburgreglerna har focuseratsemot kring
frågan ansvarsundantaget för nautiskt fel skall avskaffasom eller ej.
Sjörättsansvarets särprägel i förhållande till ansvarsreglerna för öv-
riga transportmedel uppfattades knappast praktisktettsom pro-
blem, så länge transportmedlen faktiskt fungerade isolerade från
varandra och sjötransporter till överväldigande del avsåg port-to-

shipments. Men de kombineradeport genom systemtransporternas
dominans i linjefarten blir kravet på enhetliga ansvarsregler för alla

myckettransporter starkt. Genêvekonventionen 1980 multi-om
modala ännu inte i krafttransporter utarbetadär före-utan en
gående harmonisering de unimodala och bärav ansvarssystemet
också tydliga spår svårigheterna förena sjörättsreglernaatt medav
reglerna vid övriga transportmedel.om ansvar

° Härom hänvisastill Falkangersarbete Leie skib 1969, i AfSäven Bd 10.av
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riskallokeringsjörättensförändringMotståndet sam-mot aven
sig efterinrättat möns-försäkringsbranschenmed ettmanhänger att

Haagregelkom-1893 ochActmed Harteröverensstämmerter som
framhålls medföradet,skulle,förändring2.2.ovan Enpromissen

intressenter.för olikanackdelar
andeconomicavgivitsUNCFAD harFrån rapport omen ny

Hamburgreglernaikraftträdandeimplicationscommercial ett avav
SlutsatsenmultimodalaGenevekonventionen transporter.och om

shipperslastägareväxande skarasådenna att avenangesav
tidigaredelliksom motikraftträdande argumentönskar attett en av

för-styrka. Densinförlorattycks haståndpunktdenna numera
från lastäga-skulle innebäradettariskallokeringenändring somav

shiftit mildobetydligsåsjötransportören sägstill avararen
commercialandeconomicminimalmedföramåsteden antasatt

‘Sconsequences.
påverkatsgradhar i högHamburgreglernaför ochDebatten emot

fel.nautiskt Ansvarssys-problemettillkoncentreratsintressetattav
beroendeemellertidHamburgreglernaenligt ärutformningtemets

ingick iallaolika faktorer,radmellanpå balansen ensomen
utanförkontakterintensivaresultatetochpaketlösning avvar

di-börjanfrån förstalobbying allrasammanträdeslokalerna av
begränsnings-höjdensådantHäri ingickplomatkonferensen. avsom

begränsning tilldröjsmålsansvaretstvingandedet renasummorna,
preskriptionstidens för-belopp,gånger fraktenshalvtvå och en

avskaffandetgengäld förår Tilltvåtillfrånlängning avett m.m.
föransvarsundantagetbibehöllsfelnautisktföransvarsundantaget

brandförpresumtionsansvarprincipenfrångicksdärbrand, ommen
från under-hanstill skillnadsjälvtransportörenorsakad avav

bevisbördarättvändförmån föregenfel, tilllydande, s.k. omen
underlydande.hansellerhos transportörenförsummelsefel eller

bevis-så mycketsigbefinner närmaresjälvtransportörenTrots att
presumtionsansvaret,grundläggandedetskälet förfakta, vilket är

ochorsakskedjanbevisningenbrandskadanså beträffandeär om
och hansbådeåsyftande transportörendenvårdslösheten, senare nu

regle-i fallliksomskadelidandepå denvilandeunderlydande, som
därmedansvarsregelnblirTotaltculparegeln.vanligaden settavras

Även alltså resultatetHamburgreglerna ärför honom. avsträngare
avseendenandra äni fleraochintressenkompromiss mellan olikaen

fel.frågan nautisktbara om
HamburgreglernasutformningeninnebärSammanfattningsvis av

GenêvckonventionenochI Hamburgreglernasamband med tillkomsten omav
ekonomiskadeomfattanderadgjordesmultimodala rapporter omtransporter en

Selvig istudieföreliggersidarättsvetenskapsFrån nordiskkonsekvenserna. aven
måttliga.bli ganskamåstefördyringarnaff, där1979 121 antasNFI‘ ärtesen atts.

98-99.1987,December‘3 TDBC. 4315, 31UNCTAD report paras
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återgång till denansvarssystem före Haagregelkompromissenen
rådande ordningen, sjötransportörenatt för sådan skada,ansvarar
minskning och förlust det transporterade godset ligger inomsom

för vad han kan påverka. Sådant fallerramen dennautomsom ram
han däremot inte för. Denna grundprincipsvarar uttrycks i presum-

tionsansvarets vilket bekräftastermer, den till konventionengenom
fogade understanding ovan 2.4. Skäletcommon gjordeatt man
denna deklaration på konferensengemensamma påatt ettvar, man

stadium inte ville in isent det centrala stadgandet i 5 2 ochart st.
putsa på ordalagen med tanke på risken för därmed ånyoatt man
skulle öppna principiell diskussionen utform-ansvarssystemetsom
ning och på så sätt äventyra möjligheten nå slutligatt uppgörelse.en
Samtidigt alla delegationer villiga ansluta sig till denvar att gemen-

förklaringen den innebördenrättasamma 5om art st.av

3.5 Anpassning sjölagen till dagensav
transportmarknad

En huvuduppgift för sjölagsutredningen har varit lagtex-att anpassa
till dagensten transportmarknad.

När det gäller transportavtalet har denna uppgift varit underlättad
Hamburgreglernaatt skrivnaär justgenom med detta mål i sikte.

Det märks exempelvis på beskrivningen ansvarsperiodensav om-
fattning i fråga styckegods i linjefart art 4. Vad därom ut-som

återspeglartrycks i hög grad skandinaviska erfarenheter från contai-
nertrafikens och pionjärår.systemtransporternas Sådana skrivningar
kan iövertas svensk rätt även Hamburgreglernasom ansvarssystem
inte införs. I 18 antyds kortfattatart andraytterst dokumentatt än
konossement kan förekomma i de snabba systemtransporterna. Det

nordiska förslaget nöjer sig inte härmednya utvecklar katego-utan
rin fraktsedlar till sjöss sea waybills något 308 och 309 §§.mera
Inom CMI har bedrivits utvecklingsarbeteett avseende vissa gemen-

regler för sjöfraktsedlar, beräknassamma framläggas tillsom en
internationell CMI-konferens i Paris juli 1990. Innehållet i dessa
regler sammanfaller väl med de i detta lagförslag be-upptagna
stämmelserna.

Beträffande befraktningsavtal har anpassningen till dagens läge
förts vidare. En förändring reglerna liggetid har länge be-av om
hövts; 81 §§och 86 i gällande sjölag har redan ändrats genom en
särskild 1982252lag för bättre in i dagens förhållanden.att passa
När det gäller överliggetid demurrage har de nordiska reglerna

’ SjölagskommentarenPassagerarbefordran 198-201Supplement till Sjölagskom-s.
Godsbefordran.mentaren
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iskiljedommedpraktikeniobetydlig rollspelatvisserligen en -
varit denvanligenregleringengelskahar den rättensLondon av-

överliggetidensförändringprincipiellföreslåsgörande. Nu aven
praxisengelskdominerandeefteranpassningkonstruktion för att en

överliggetidåstadkommas i 85regelnsvenskaDen attskall
tillställtdygn, harminstdockliggetiden,hälften treskulle utgöra av

skulleersättningför hurfannsregleringingenEftersommed besvär.
osäkerhetuppkomutlopp,överliggetidensefterutgå tidenför om

lösas. engelsk rätt,efter mönsterNuskulle sägsproblemenhur av
utgångliggetidensefterhela tiddenöverliggetiden är somatt

överliggetidenssåvida intebli lastat,förmåste ligga kvarfartyget att
varjeöverliggetiden iDärmedavtal. ärfastställdlängd är genom

dagar.antalbestämtpreciserad tillfallenskilt ett
kopplades§ SjöLöverliggetid i 85förtidigare fasta gränsernaDe

fråntillbakaträdabefraktarenförmed attihop rättvidare en
engelskorienteradutgång. Urliggetidensvidbefraktningsavtalet

avvikelse.svårbegripligdettasynvinkel även envar
principer.på följandeställetibyggerförslagetframlagdaDet nu

förbehövstidhela denlastning attförligga kvarskallFartyget som
bestämdlagligtavtalad ochskallgengäldtillombordfå lasten men

sida efterDröjsmål från befraktarensutgå.överliggetidsersättning
ska-uppkommenochkontraktsbrottvanligtbedömslastningen som

förseningVidersättning.tilldetention berättigarfordamageda
överliggetidsersätt-hävningsrätt,bortfraktarenharlastningen omav

tidrimliginomkrävtsbetalningdetbetald efterblirinteningen att
förlust,skada ellerväsentlig ävenliderbortfraktareneller omatt

tid.betalas iersättningen
rådertvekanfalldetdispositiva. Förfrakt är attReglerna omom

§§och 125sjölag i 124gällandeavtalatsharvad enupptar nusom
intei efterskott. Detta ärerläggsfraktförpresumtion attgemensam

fraktendärtransportavtal,typiskavidanordningenvanligaden
efter-resebefraktning däremotärVidi förskott.betalasbrukar

prisnivån på mark-Likasåmodellen. ärnormaladenskottsbetalning
prisnivån viddetavgörande underavtalstidpunkten attvidnaden

hittillsstyckegodsbefraktning. Deavgörande vidinlastningen är
deefterdärförfrakt har anpassatsreglerna nuomgemensamma

karakteristika.avtalstypernasolika
redigering-språkligahar denanpassningarsådana sakligaUtöver

iinpassningenlåtlagspråk,dagenstill attbättre varaanpassatsen
ålderdomligtpluralformer,revisiontotalsjölagen merautan en

moderniseringen.språkligadenförvissaspråkbruk sätter ramar

ofThe lawområde Tiberg,hithörande ärstandardverk3 internationellt erkäntEtt
Schofield,1973 oched2LaytimeSummerskill,1979. Se3 ed ävendemurrage

1986.and demurrageLaytime
85-86.Godsbefordran3‘ Sjölagskommentaren s.
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4 års1978 FN-konvention sjötransportom av

Hamburgreglernagods

4.1 Närmare bakgrunden till konventionsarbetetom

Praktiskt all sjötransporttaget styckegods regleras i dag 1924av av
års internationella konossementskonvention, de s.k. Haagreglerna.
Detsamma gäller vid befraktning, konossement har utställtsom
enligt certeparti, såvitt angårett förhållandet mellan redaren och
den till vilket konossementet har överlåtits. Den vidsträckta till-
lämpningen Haagreglerna beror inte enbart på konventionenav att
har ratificerats Ävenantalett stort i fartstater. liggerav utanförsom
konventionens tillämpningsområde kommer den i utsträckningstor
till användning på grund transportavtalenatt ofta innehållerav
bestämmelser, så kallade paramountklausuler, hänvisar tillsom
Haagreglerna eller på dem grundad lagstiftning tillämplig lag isom
partsförhållandet. Skälet härtill sjöfartsnäringenär eftersträvatatt
konkurrens på lika villkor. Domstolsutslag världen haröver dock
visat vissa delaratt reglerna mist sin betydelse, andra harav tolkats
olika eller inte överensstämt med den moderna sjöfartens krav. I ett
försök komma till medatt rätta de största problemen år 1968antogs

tilläggsprotokollett och hela den reviderade konventionen benämns
Haag-Visbyreglerna. Konventionstextennumera i engelsk version

i svensk översättning återgessamt i bilaga
Sverige har ratificerat såväl 1924 års konvention tilläggspro-som

tokollet. Den på Haagreglerna grundade svenska lagstiftningen
fanns tidigare i lagen 1936277 i anledning Sveriges tillträde tillav
1924 års internationella konvention rörande konossement KonL.‘
De Haag-Visbyreglernamot svarande bestämmelserna finns inarbe-
tade i 5 kap. sjölagen 189135 omtryckt 1985176.s.

Tilläggsprotokollet lämnade emellertid medvetet väsentliga pro-
blem olösta lasthanteringsteknik.trots Till följd häraven harny
tilläggsprotokollet blivit ratificerat förhållandevis få Sär-av stater.
skilt u-länderna, inte själva bedriver sjöfart i någonsom större
omfattning, har intagit avvaktande hållning alltsedan sluteten av
1960-talet, då genomgripande revision Haagreglernaen börjadeav

’ Upphävd SFSgenom 1984939.
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Nations Con-UnitedUNCTADregi FN-organetidiskuteras av
Development.andTradeference on

redar-mellanbättre balansallt krävtframförU-länderna har en
HaagreglernainnebärmeningEnligt deraslastägarintressena.och

betydelsehandelsflottorsaknarländerförnackdelar avegnasom
andraanlitatillhänvisadehuvudsakligen ärdärför attoch som

särskildriktatMan harutlandet.medhandelsinförfartygländers
berorskadorskyldiga ersättainteredarna är attkritik somattmot

handhavandenavigering ellerfartygsvidförsummelsepå ellerfel ett
såvida egenfel intebrand,orsakasfel ellernautiskts.k. avsom

Somkritik framförts.hänseenden harandraiMenföreligger. även
tiddenhelainte gällerredarensexempel har attangetts ansvar

lossning. Haagreg-tillfrån lastningendastvårdi hansgodset är utan
djur.levandeochdäckslasthellerinte transportomfattarlerna av

svenskexempelvisenligtdärförredarenharsådanaVid transporter
skadeor-oberoendefrånsigfriskrivaheltmöjlighet avrätt att ansvar
vanligenjurisdiktionsklausulerdeproblem rörsak. Ett somannat

fårtalan baraochstandardkonossement attiförekommer angersom
framhållitssida harFrån lastägarnas attdomstol.vissvidföras en

främmandeimåstede stat,innebäroftaklausulerna att enprocessa
oförmånlig förlikning.godtaföljd, ellerkostnadermed enstora som

lastägarint-dominerandemedöststatsländerochflertalEtt väst-
län-VissaHaagreglerna.kritiku-ländernasiinstämthar avressen

framhållit behovetocksåharnordiska,däribland de ender, av
förtransporträttsliga reglerna attdegrundläggande översyn av

dedelutvecklingen. Enmedöverensstämmelsedem ibringa av
översyndäremotharsjöfartsländerna attmenattraditionella en

lång tid innandet kaneftersomvarsamhetmed taborde en nygöras
Haagreg-och stadgaanslutningså vidsträcktfåttkonvention somen

dag.ilerna har
borderevisionlångtrått hurmeningardeladedeTrots enomsom
Haag-håll vitsordatsallafrån praktiskt attdockdet tagetdrivas har

rättstek-rättspolitisktsåvälbristeråtskilligaföreterreglerna som
bordemöjligtså långtreglerocksåharniskt. Man attenats nyaom

konventionsreglerdepå linje medsjörättsligadetbringa ansvaret
Efterjärnväg.bil ochmed flyg,godsvidgäller transport avsom

CommissionNationsUnitedUNCITRALiarbeteförberedande on
internationell kon-år 1978anordnadesLawTradeInternational en

sjötransportkonventionvid vilkenHamburg,i avferens omen ny
Hamburgreglerna.kortnamnetrekommenderadeMangods antogs.

åter-översättningsvenskiversionengelski samtKonventionstexten
bilagaiges
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Hamburgreglerna har inte i 1989ännu kraft novemberträtt
Inom UNCITRAL har dock gjort den bedömningenman att ett
ikraftträdande bör kunna ske inom mycket framtid.en snar

4.2 Konventionens huvudsakliga innehåll

Hamburgreglerna behandlar väsentligen ämnen Haag-samma som
Visbyreglerna betydelsefulla skillnader föreligger bådei redak-men
tionellt hänseendeoch sakligt De reglerna fåtthar vid-ettnya
sträcktare tillämpningsområde. Transportörens har utvid-ansvar

Men konventionen innehåller ocksågats. bestämmelser saknarsom
motsvarighet i Haag-Visbyreglerna. mångaI avseenden överens-
stämmer de reglerna med dem infördes i 5 kap. sjölagennya som
redan i samband med Haag-Visbyreglerna införlivadesatt med
svensk rätt.

Vad först reglernas tillämpningsområde gäller dessaavser som
huvudregel all sjötransport och inte Haag-Visbyreglerna endastsom

där konossementtransporter blivit utfärdade. Undantag dockgörs
för certepartifart och sådanaför ramavtal exempelvisren rörsom
framtida företags årsproduktion,helatransporter ett s.k. kvan-av
tumkontrakt. l det sistnämnda fallet kommer dock reglerna att
tillämpas varje individualiserad såvida denna inte skalltransport,
regleras i enlighet med mellanett upprättat certeparti.parterna

Även det geografiska tillämpningsområde har utökats. Haag-Vis-
byreglerna gäller bl.a. då sker från hamn i för-transporten en
dragsslutande Enligt Hamburgreglerna skallstat. dessa tillämpas

dåäven lossningshamnen ligger i konventionsstat.en
Ansvarsperioden har utökats jämfört med Haag-Visbyreglernas

tackle-to-tacklelprincip. Ansvaret gäller hela den tid trans-som
harportören godset i vårdsin och bestämmelsen härom kan inte

avtalas bort.
De väsentligaste skillnaderna mellan Haag-Visbyreglerna och

Hamburgreglerna och dess uppbyggnad. En-ansvarssystemetavser
ligt Hamburgreglerna skall huvudregel gälla allmäntettsom pre-
sumtionsansvar för lastskador och dröjsmål med godsets utlämnan-
de. Möjligheten åberopa ansvarsfrihet på grundatt s.k. nautisktav
fel har därför utgått och ansvarsbedömning skall endastgörasen

Ävenutifrån den allmänna presumtionsregeln. Haag-Visbyreglernas
bestämmelser för brand har modifierats till lastägarintres-om ansvar

3Konventionen har hittills ratificerats Barbados, Botswana, Burkina Faso,Chile,av
Egypten, Kenya, Lesotho, Libanon, Marocko, Nigeria. Rumänien, Senegal,Sierra
Leone. Tanzania, Tunisien, Uganda och Ungern.

Angående förarbeten till och utförlig beskrivning konventionen, bl.a.en mer av seUtkast till Konvention sjötransport gods, Ds .lu 19776, Samir Mankaba-om samtav
dy m.ll., The Hamburg Rules the Carriage of Goods by SeaLondon 1978.on



godsårs FN-konvention94 1978 sjötransport 199013SOUavom

på skadelidande.förmån har lagts den Förbevisbördansenas men
uppståbevissvårigheter förnågon mån kani mildra deatt som

bestämmelsekompletterats medhar dock bevisregelnlastägaren en.
besiktnings-såväl begäraför honom transportörenrätt attom som

utrönandegällande sjöfartspraxis tillförrättning i enlighet med av
skadeorsaken.

presumtionsansvaret förGenom införandet det allmänna trans-av
också förenklas Haag-kunnathar regelsystemet avsevärt.portören

karakteristiska och detaljerade bestämmelserVisbyreglernas om
utgå. Likaså långa listanhar denbristande sjövärdighet har kunnat

ofta kallad katalogen,på olika ansvarsfrihetsgrunder, ansetts som
överflödigf

huvudregelpresumtionsansvaret gällerDet allmänna ävensom
gods ovanliglevande djur ochdäckslast och annattransport avav

tillstånd, fallet enligt Haag-ovanligt vilket intebeskaffenhet eller är
oftahärtill dagens konossementVisbyreglerna. Bakgrunden är att

sådanainnehåller vittgående ansvarsfriskrivningar föralltför trans-
betungande förpålagda blir dock inte alltförDet ansvaretporter.

Även för honompresumtionsansvar gällertransportören. ettom
ändå rimlig hänsyn till demåste vid ansvarsbedömning sär-tasen

föroch djur underexempelvis däckslastskilda risker utsätts ensom
ocksådjur finns särregelsjötransport. Vad gäller transport omenav

sådanaspeciella riskerskador till följd deansvarsfrihet för somav
kan innebära.transporter

på Haag-Visbyreglernasansvarsbegränsning byggerReglerna om
835 särskilda dragnings-begränsningsbeloppetdubbla och ärsystem

förloradevarje kilo detSDR kolli eller 2,5 SDR förrätter avper
jämförelseblir högre. Idärigenomeller skadade godset ansvaretom

påslag med 25innebär dettamed Haag-Visbyreglerna procent.ett
kraftigadelvis denendastuppjustering kompenserarDenna pen-

sedan tillkomsten Haag-ningvärdeförsämring har ägt avrumsom
skall ibegränsningsbeloppende moderataVisbyreglerna sesmen

det allmännamed det ökadesammanhang transportansvar som
medför.presumtionsansvaret

begränsningsregelocksåinnehåller särskildHamburgreglerna en
detgånger frakten föröverstiga 2,5dröjsmål. skall intevid Ansvaret

utgå denersättningaldrig högre änfördröjda godset; dock skall
kom-bestämmelse ärfrakten enligt transportavtalet. Dennatotala

såsom förersättningtillmed regel lastägarenspletterad rättomen
s.k. konverte-dröjsmålet 60 dagarlängretotalförlust änvararom

dröjsmålsskada totalförlust.tillring av
förobegränsatHamburgreglerna inträderEnligt trans-ett ansvar

1966,Rules ed. Grönforslectures the HagueJfr Braekhus i Sixuppsatsen onav
31 ff.Sjörättsföreningen i Göteborg 11s.
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portören i vissa fall. Han kan inte begränsa sitt vid s.k.ansvar grova
egenfel, något överensstämmer med 1976som års konvention om
globalbegränsning. Likaså är obegränsat i fallansvaret då gods
transporteras på däck i strid uttryckligmot överenskommelseen om

stuvningssättannat dåsamt insetttransportören eller borde ha insett
innehållet iatt konossementett vilseledande för tredjevar man.

I detta sammanhang kan också nämnas några särskildaatt regler
för deviation inte finns i Hamburgreglerna.upptagna Om vid-en

deviationtagen är ansvarsgrundande eller inte skall uteslutande
bedömas utifrån reglerna transportörens allmännaom presumtions-

Detta leder tillansvar. konventionensatt bestämmelser om ansvars-
begränsning också gäller deviationsansvaret såvida inte den vidtagna
åtgärden är att felanse ettsom grovt själv.transportörenav

Haag-Visbyreglerna innehåller inga bestämmelser rörande det
fallet att transporten utförs än den ingåttav transportörannan som
transportavtalet. På grund olika praxis internationellt harav regler
härom intagits i Hamburgreglerna. Transportören enligtansvarar
huvudregeln för hela transporten även den helt eller delvis utförsom

undertransportör. Omav deten emellertid blivit uttryckligen avtalat
bestämdatt delen skalltransporten utförasav namngivenav en

undertransportör, har transportören rätt friskriva sig frånatt ansvar
för den tid då godset iär den andres vård. För undertransportören
gäller han haratt tvingandesamma förtransportörenansvar som
förluster och skador uppstått på hanssom transportavsnitt.

4.3 De särskilda bestämmelserna i konventionen

Artikel 1 Definitioner.
I denna artikel definieras vissa grundbegrepp på styckegodstrans-

område,porternas vilka återkommer i de efterföljande artiklarna.
Några begrepp bör särskilt uppmärksammas.

Med det engelska uttrycket shipper betecknas den harsom
träffat avtal sjötransportett gods medom ellertransportörav denen
i eller påvars vägnarnamn sådant avtal harvars ett träffats av-
sändare eller den faktiskt avlämnar godset tillsom transportören
enligt avtalet eller den i eller påvars vägnar sådantnamn ettvars
avlämnande sker avlastare. Begreppet används således i två olika
betydelser i konventionen, något blev det kompromissvisa slut-som
resultatet de motsättningarstora råddeav i arbetsgrupp vidsom en
diplomatkonferensen. I vissa bestämmelser används ordet för att
beteckna den med vilkenperson slutertransportören avtal trans-om

medan detport, på andra ställen i konventionen brukas för den
faktiskt levererarperson detsom gods skall transporterassom oav-
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något partsförhållande dockföreligger. Definitionensett om ger
ingen angående detvägledning vilken kategori inärmare som avses
enskilda fallet. På måstegrund härav med hänsyn till sammanhanget

precisering lagstiftning tvek-i nationell till undvikandegörasen av
samhet tvist ioch vissa fall.

godsetBegreppet gods innefattar levande djur. Om haräven
på liknandesammanförts i container eller lastpall eller trans-en en

transportanord-portanordning eller godset har förpackats, skallom
ningen ocksåeller förpackningen innefattas i begreppet gods om

tillhandahålls frågaden avsändaren. under konventions-Enav som
arbetet föranledde omfattande diskussioner gällde just definitionen

ifrågasattes frångods. del länder tillräckligtDetav en om man
tydligt hade inte normaltansvarig förtransportörenangett, att var

wearslitage tear på sammanhangand förpackningen. I detta
framfördes också på engångsem-tanken skillnad mellangöraatt
ballage denoch emballage, containrar. det gällerNärannat t.ex.
första frågan korn emellertid till den slutsatsen bestämmel-attman

i artikel 51 gjorde det tillräckligt klart intetransportörenattsen var
fråganansvarig för normalt slitage. Vad den andra anfördesavser

från många håll svårtdet skillnad olikamellangöraatt att typervar
emballage. uteslutande emballage visstEtt eller slagav av av em-

frånballage begreppet gods innebär också eller delvisheltatt man
får överlåta regleringen påskador emballaget till nationell lag-av
stiftning, något kan leda till inom konventionsländernaattsom man
får förolika regler för bedömningen ochegentliga godsskadorav

på någonskador emballaget. Diskussionerna ledde därför inte till
ändring i konventionsförslaget.

såvälEtt avtal innefattar sjötransport medtransport ettsom som
transportmedel skall avtal sjötransportannat ettsom omanses

enligt sjötransporten.konventionen endast till den del det avser
omfattasBestämmelsen innebär sjödelen transportatt avav en

konventionen oberoende med det andra trans-transportenav om
lång förhållandeportmedlet eller kort i till sjötransporten. Detär

slutartiklar-förutsattes, definitionen fick denna utformning,när att
förhållandet mellanskulle bestämmelse klargjordeupptana en som

konventionen och blivande konvention multimodala trans-en om
porter falletDetta blev dock inte heller den eventuellaInte

falloklarheten beträffande konventionens tillämplighet i vissasom
påkan följa kravet sjötransporten ske från hamn tillskallattav en en

seblev undanröjd 4.nedan under artikelannan

5 årsSe 1980 Genêvekonvention multimodala transporter.om
° Angående förhållandenGenévekonventionens till andra konventioner, Selvigse

1979.Blom i Marius 44nr
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Artikel Tillämpningsområde

Haagreglernas tillämpningsområde begränsatär till gälla baraatt
konossementnär eller liknande åtkomsthandling har utställts. På

tid har emellertid bruketsenare konossement minskat, främstav
följd godset medsom nutidensatten snabbaav fartyg ofta anländer

till destinationsorten före dokumentet. Eftersom godset, konos-om
har utställts, barasement får lämnas detta företes,ut mot att har

i stället övergått tillman utställa icke-negotiablaatt transportdoku-
sea waybills.ment I viss utsträckning förekommer det också att

för transporten nödvändiga uppgifter behandlas med ADB. Men
även andra faktorer än de avkortade transporttiderna har med-
verkat till denna utveckling. Tidigare skedde transporterna vanligen

led i köpett ochsom ett hade då behovparterna konossementettav
för betalnings- eller kreditändamål. Numera kan betalning och kre-
dit ofta ordnas på Dessutomsätt.annat förekommer i ökad ut-
sträckning avsändare ochatt ärmottagare företag eller bolagsamma
inom koncern. Inte heller isamma dessa fall behövs ett transport-
dokument har funktionen bäraresom att rätten till godset.vara av
Av dessa skäl ansågs det inte lämpligt konventionensgöraatt till-
lämpning beroende konossementatt blivitav utställt. I stället före-
slogs konventionenatt skall tillämpas på alla avtaltyper av om
godstransport till sjöss.

Även det geografiska tillämpningsområdet har utökats i jämförel-
med Haag-Visbyreglerna.se Hamburgreglerna skall tillämpas även

då lossningshamnen ligger i konventionsstat.en
Vidare undantas certepartier från konventionens tillämpningsom-

råde. Har konossementett utställts enligt certepartiett avseende
exempelvis bulklast med kol, skall emellertiden konventionens
bestämmelser tillämpas på transporten, konossementetom genom
överlåtelse reglerar rättsförhållandet mellan transportören och tred-

Den oklarhet på dennaman. punkt vidlådersom motsvarande
bestämmelse i Haagreglerna jämför uttrycket from the moment at
which such bill of lading regulates i artikel b1 har därmed
undanröjts.

Större företag ingår ofta ramavtal, s.k. kvantumkontrakt, med ett
rederi avseende framtida transporter exempelvis årsproduk-av en
tion Avtalen bestäms gälla visspapper. tid, justatt årsbasis,t.ex.
eller viss godsmängd. För de individuella skeppningarna under ett
sådant ramavtal utställs ofta certeparti. Eftersomett även ramavta-
len otvivelaktigt är att transportavtal enligt ordalydelsenanse som i
artikel 16 hävdades ramavtaletatt uttryckligen borde undantas från
konventionens tillämpning. Därför finns bestämmelseen attom
konventionen gäller för varje individuell undertransport ett ramav-
tal med det undantaget skeppningenatt sker under certeparti. Här-
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konventio-omfattasramavtalet intesjälvaindirektföljer att avav
skeppningarnapå individuelladetillämpningKonventionensnen.

utställs.transportdokumentpå vilkasedanberor som

tolkningArtikel Konventionens

detillämpningenochtolkningenvidskallartikeldennaEnligt av
karak-internationelladesskonventionenibestämmelsernasärskilda

Haagreglernabeaktas.enhetlighetfrämjabehovetochtär attav
åren harMedbestämmelse.motsvarandeinnehåller ingendäremot

dettaförklaring tillEnkonventionsstaterna.iutvecklatspraxisolika
transformeratsvisserligenkonventionsbestämmelsernavarithar att

sinagrundakommitdomstolarna attnationell lagtill av-attmen
konventiondäremotOmtolkningsregler.på inhemskagöranden en

domstolarnaharnationellmedinförlivad rättsådan blivit an-som
kon-beaktaavgörandenvid sinamöjlighetha haft större attsetts

föranleddeomständigheterna ettintentioner,ventionsstaternas som
osv.7konventionsstateri andrapraxiskonventionen,antagande av

på kon-vilket sättsåledessyfteBestämmelsens år oavsettatt,
praxissplittradmotverkanationellmed rätt,införlivasventionen en
regel-fullständigtingetKonventionen ärkonventionsstaterna.bland

sigkännafylla luckorbehovvidbördomstolarnaoch attverk ett
dockavgörandenutländskafölja attutanoförhindrade varaatt

dem.bundnadirekt av
konventionstextenockså anmärkassammanhang bör attdettaI

ryskakinesiska,franska,engelska,språk arabiska,föreligger sex
språket ivitsord. Om textlikaspanska och ägeroch enatt texterna

olikatillledadettakanandra,språket i de ävennågot frånskiljer sig
tillämpning.tolkningbestämmelsernassåvälfrågaresultat i somom

AnsvarsperiodenArtikel

under vilken transportörentiddenreglerarbestämmelserArtikelns
ochskallgodset mottagetgodset närförhar samt ansesangeransvar

tids-harHaagreglernamedjämförelseItransportören.utlämnat av
utökats.perioden

kritiseratssammanhangskildaiharbestämmelserHaagreglernas
friskri-transportörenmedgersynpunkt. Dessarättspolitiskfrån att

lastningenstiden föresåvittgodsetförfrånsig avseransvarver
tackle-principen.tackleavslutandelossningens tooch efterbörjan

utsträck-utnyttjats iocksåharfriskrivningsmöjlighet storDenna

SFSoch196912dock SFSrättstradition, jfrsvensk7 ovanligt iförfaringssättDetta är
vidfraktavtaletmaj 195619denkonventionenlagarvilka1985193, omgenom

maj 1980den 9fördragetrespektiveCMRpågodsbefordran omväginternationell
svensklag.gällaCOTIF antagitsjärnvägstrafik attinternationell som
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ning. Haagreglernas bestämmelser på denna punkt avviker från vad
gäller enligt andra konventioner påsom områdestransporträttens

och har upphov till tolkningsproblemgett praxisi
Hamburgreglerna avspeglar väl det faktiska läget i nutida skandi-

navisk praxis. Men detta hindrar inte vissa gränsdragningspro-att
blem kan uppkomma. Godset ofta många händerpasserar genom
under Om fullgörandettransport. avtal sjötransporten ettav om
kräver godset fraktasatt kortare sträcka med lastbil till ellert.ex.en
från fartyget s.k. accessorisk transport, medför inte detta att av-
talet skall betraktas avtal transport.multimodalett Princi-som om
piellt det i stället ändamålsenligtsynes mest samtliga fallvara att av
kortare tilläggstransporter till frånoch fartyget förs in under kon-
ventionens tillämpningsområde även dessa delvis utförs utanförom
själva hamnområdet. Som undernämnts artikel 1 det emellertidvar
svårt få sådan lösningatt accepterad internationellt. Dettaen be-
rodde bl.a. på vissa länder önskadeatt sådana skulleatt transporter
följa den nationella lagstiftning gällde för respektivesom transport-
medel. I vissa federala ansåg sigstater konstitutionella skälman av
dessutom förhindrade reglera sjötransporteratt än i federalannat
lagstiftning. Därför avvisades förslag konventionenett att ävenom
skulle omfattatransporter mellan fartyget och terminaler som var
belägna utanför själva hamnområdet. Det engelska ordet port

används i konventionstexten tordesom emellertid ettavse mera
vidsträckt område harbourän fåroch därför vid tillämpningen av
bestämmelsen omfatta självaän hamnområdet. Omanses be-mer

hamn dengreppet betydelse det oftast har i kommersiellages
sammanhang kan ändå i flertalet fall uppnå från sakligman ett
synpunkt tillfredsställande resultat. För det fall docktransportören

godset påtar platsemot klart ligger utanför hamnområdet ien som
konventionens mening, medär hänsyn till förevarande bestämmel-

tvingande karaktär enda möjlighetenses avtalsvis utsträckaatt an-
svarsperioden i enlighet med regeln i artikel 23 andra stycket.

För godsets utlämnande föreligger principiellt lösningarsamma
vid avlämnandet godset tillsom transportören.av

8Jfr COTIF CIM artikel 361, CMR artikel 171 och Warszawakonventionenartikel
182.
° I svenskrätt i princip ansvarsperiodenantas börja godsetanbragtsnär vid fartygets
tackel och sluta detnär lossgjorts. En viss utvidgning denna period gäller dock iavvissafall, jfr kommentarerna i SvJT 1972 275 ff.s.‘° Jfr 197433 med förslag till lag inrikesprop. vägtransporter, 69.om s.



gods 199013sjötransport SOUFN-konvention1978 års100 avom

ansvarighetGrunden förArtikel

utformningartikeldennaiBestämmelserna ansvarssystemetsom
åläggspunktenförstaEnligtkompromisslösning. trans-utgör en

blirbevisbörda. Hanomvändmedgenerellt culpaansvarportören ett
tillansvarsperiodenuppkommit underharskadaansvarig för som

inteeller vilketpå godsetskadaeller ut-förlustföljd avav -
utlämnandetdröjsmål medHaagreglernaitryckligen sägs genom-

vid-medhjälpareelleranställdahanshan,inte visarsåvida han att
skada.undvikandeåtgärder tilltagit rimliga av

ocksåansvarsgrundentveksamhetutesluta antogsFör un-att om
innebärandeunderstandingcommondiplomatkonferensender en

på prin-grundaskonventionen skallenligttransportörensatt ansvar
3.4.jfr 2.4 ochförsummelsefel ellerpresumtioncipen ovanavom

påhuvudregel vilar transportö-bevisbördanbetyderDetta att som
frånvissa fallbestämmelser i görkonventionens avstegattren men

intagenunderstanding ärcommonprincip. Dennadenna ensom
slutakten.bilaga till

till Haagreglernaförhållande äriskillnaden attviktigasteDen
s.k. katalogen,ansvarsfrihetsgrunderna, den ut-uppräkningen av

åberopaansvarsbefrielsetilldärvid möjlighetengått och attatt
önskemål från bl.a.starktvaritnågotfallit bort,nautiskt fel ettsom

föransvarsfriskrivningtillmöjlighetenVidare harsida.u-ländernas
Enligtanträdande utmönstrats.sjövärdighet efterbristande resans

linje-sjövärdighet kanursprungligprincip s.k. ettHaagreglernas om
varvidi olika hamnarombord godsoch trans-anlöpafartyg ta

ansvarigendast blirhaverivid gentemotportören av-ett senare
sålundaorättvisa harhamnen. Dennaanlöptaden sistsändaren i
möjlig-tidigaredenHamburgreglernaifinnshelleruteslutits. Inte

förfrånsig säregnafriskriva transporter.heten att ansvar
med dei likhetHamburgreglernanyhetytterligare ärEn att -

och järnvägstransportluft-,konventionerna väg-internationella om
dröjsmål med godsetsföruttryckligen reglerargods ansvaretav -

mestadelsvilkaansvarsregler,Haagreglernasutlämnande. av-anges
från början baradamage,lossskadaellerförlust antogsorse

godset. utländskIskadafysiskellerförlustför avansvaravse
dröjs-slagit fasträttspraxis ävenemellertid sedermerahar attman
täckssamband mediåsamkas lastägaremålsskada transportersom

pågrundadväsentligentolkningDennaHaagreglerna. varasynesav
vilkaartikel 45, iochartikel 38ibestämmelsernautformningen av

därmedgodset ellerskadaellerför förlustdet talas avansvarom

Jfr 1936 601.NJA s.
i GöteborgSjörättsföreningen1974.3 transportavtalvidTidslaktornJfr Grönfors,

rättsfallshänvisningar.149-152med47 s.
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sammanhängande förlust loss damage in connection with,to,or or
the goods. Mot bakgrund härav beslöt de nordiska länderna
redan i samband med lagstiftningen på grundval Haag-Visbyreg-av

118lerna i de nordiska sjölagarna §att första stycket införa en
uttrycklig regel tvingande dröjsmålsskada.förom ansvar

Det har brist Haagreglernaansetts saknaratt be-som en en
stämmelse definierar vad skall dröjsmål.utgöra Ensom som anses
definition tillfogas därför Om träffat överenskom-parternanu. en
melse den tid, inom vilken skall utförd, uppstårtransportenom vara
inget problem, eftersom dröjsmål då föreligger så den avtaladesnart
tiden överskrids. I övrigt har bestämmelsen utformats med artikel 19
i CMR förebild. Enligt den bestämmelsen föreliggersom senare
dröjsmål transporttiden,när med beaktande omständigheterna iav
det särskilda fallet, överskrider den tid det skäligtär begäraatt av en
omsorgsfull förtransportör genomförande. Det fårtransportens
således i sista hand domstolavgöras dröjsmål sådanårettav om av
längd eller beskaffenhet det bör medföra skadeståndsansvaratt för
transportören.

Vidare s.k. konverteringsregel.upptas Denna innebären ny att
den har fårätt godset kan begäraatt ersättningut försom som
totalförlust detta, dröjsmål längre 60ett dagar.änav om varar
Regeln har utformats efter förebild från CMR.

I artikelns återstående stycken undantaggörs och förtydliganden i
förhållande till den grundläggande regeln presumtionsansvaret.om
Således åligger det den vill begära ersättning för skada på grundsom

brand visa branden uppstått påatt att grund felav eller för-av
summelse sida.transportörens Detsamma gäller vid fel eller
försummelse vid släckningsarbetet eller i fråga det organiseradeom
brandskyddet sådant. Dessa bevisregler har sannolikt sittsom ur-

i svårigheten exakt fastställa brandorsaken. Oftastsprung att torde
den dock kunna härledas till det ombordtagna godset.

Det ansågs emellertid under diplomatkonferensen brandun-att
dantaget alltför mycket gynnade transportörsintressena. För iatt
någon mån tillgodose önskemålen från dem önskade slopa densom
särskilda bevisregeln för brand lade därför till bestämmelseman en

den skadelidande krävarätt hållsdetsom besiktnings-ger att att en
förrättning i enlighet med sjöfartspraxis för orsaken tillutrönaatt
och omständigheterna vid branden. För balansens skull utsträcktes
denna rätt gälla förävenatt transportören.

Haagreglerna reglerar inte levande djur,transporter vilkaav
således i dagtransporter kan ske på villkortransportörens egna

oberoende skadeorsaken. Enligt Hamburgreglerna faller där-av
sådana underemot det allmännatransporter presumtionsansvaret,

-1Jfr 1973137 58-62.prop. s.
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depå grundskadaansvarig förintedock ärtransportörenatt av
en kapp-sådanamedförenadesärskilda risker transporterärsom

på grund sintill skada nervösaexempelvislöpningshäst kommer av
läggning.

Även med denbedömasdeviation skallvid företagenansvaret en
osäkerhetgrund. Denpresumerad culpaallmänna regeln somom

bevisbördan iansvarsgrunden ochrått rörandetidigare ensom
harundanröjts. Därutöverdärmeddeviationssituation har ensom
transportö-bestämmelsetagits instandardförtydligande attomen

skadaansvarig förhaveri, inteför fall ärgemensamtutomren, av
åt-skäligamänniskoliv ellerräddapå åtgärder förberor attsom

orsakade långBestämmelsentill sjöss.egendomgärder för bärgaatt
sigvändedelegationerFleradiplomatkonferensen.underdebatt

skulleegendomräddaåtgärder förskäligaendast attattmot
kan kommamenade dettaansvarsbefrielse. Man attmedföra att

ivilketsvåra avvägningsproblem,införfartygsbefälhavareställa en
sjöss. Debattenpå säkerheten tillåterverkaskulle kunnasin tur

ändringar.dock ingaföranledde
skadeorsaker.samverkandebestämmelsefinnsSlutligen omen

förebild.CMR175 iartikelBestämmelsen har som

Artikel Ansvarsgränser

skadaellerpå grund förlustskadaförTransportörens avavansvar
till det högstabegränsati artikel 5på ärgods enligt bestämmelserna

ellerkolliberäkningsenheter835motsvarandebeloppett perav
beräk-motsvarande 2,5beloppellerskeppningsenhet ettannan

brutto-skadade godsetsförlorade ellerningsenheter detkilo avper
på Visbyregler-väsentligtsåledes i alltvikt. Bestämmelsen bygger

iuttrycksbegränsningsbeloppendubbla ochersättningssystemnas
påslag meddettainnebärVisbyreglernaSDR. I jämförelse med ett
delvis denendastuppjustering kompenserar25 Dennaprocent.

tillkomstensedanpenningvärdeförsämringkraftiga ägt avrumsom
skallbegränsningsbeloppensistnämnda moderataregler de sesmen

allmännadetökadei sammanhang med det transportansvar som
iunit Haag-begreppetpresumtionsansvaret övrigt harmedför. I

Därmed harunit.shippingVisbyreglerna förtydligats till att avse
imedsammanhängersökt undanröja de problem att mansomman

unit. Menfreight ävenvissa länder likställt unit med begreppet
frågatillämpningssvårigheter, ishipping unit erbjudatorde t.ex.

skepp-knappast utgörasådan last kanbulklaster. En hel ansesom
liknandeochrörlasterLikaså ifråga trälaster,ningsenheten. om

fraktas i enheter.uppstå inteproblem lastensynes om
Haag-Visby-också skillnadinnehåller tillHamburgreglerna mot

dröjsmålsansvaret. Avbegränsningreglerna uttryckliga regler avom
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dessa framgår tvåskall begränsas till och halv gångeratt ansvaret en
den frakt skall betalas för det försenade godset, dock högst densom

Ärfraktentotala enligt avtalet. ansvarig för bådetransportören
dröjsmålsskadasakskada och får vidare det sammanlagda ersätt-

ningsbeloppet inte överstiga den ersättning skulle utgått,hasom om
godset fråga gåtti helt hade förlorat. Detta relativt invecklade

påvilket bygger kompromiss, torde i praktiken innebärasystem, en
ersättningen för dröjsmålsskada i det övervägande antalet fallatt

kommer begränsas till det totala fraktbeloppet enligtatt transport-
avtalet. Om dröjsmålet överstiger 60 dagar såsomhar däremot

under artikel den5 har till godset möjlighetnämnts rätt attsom
begära såsomersättning för totalförlust.

En hjälpregel för avgörandet vad vid begränsningsbe-av som en
räkning skall kolli finns intagen i förevarande artikel.ettanses som
Regeln med motsvarandeöverensstämmer reglering i Haag-Visby-
reglerna, dock med det tillägget container elleratt om en annan
transportanordning förloras eller skadas skall den, den ställtsom
till förfogande räknas särskilt kolli.transportören, ettav som

Transportören oförhindrad påta sigär större änatt ett ansvar som
föreskrivs, något konkurrenshänsyn kan förbjudet isom av vara
andra konventioner.

Artikel Tillämpning på icke-kontraktuella fordringar

Bestämmelserna i denna artikel syftar till förhindra skade-att att en
lidande kringgår till ansvarsbefrielse ochtransportörens rätt an-
svarsbegränsning. Konventionen härvidlag medöverensstämmer
Haag-Visbyreglerna, dock med vissa modifikationer. Transportö-

till ansvarsbefrielse och ansvarsbegränsning sålundarätt gällerrens
talan grundas in in otherwise.oavsett contract, tortom en or

Denna formulering endast ytterligare precisering jäm-anses vara en
fört med motsvarande Visbyregel såledesoch innebär ingen skillnad
i sak. Med uttrycket otherwiseor andra tänkbara grunderavses

kontrakt och delikt,än talan obehörig vinst.t.ex. om
förhållandeEn nyhet i till Haag-Visbyreglerna bestämmel-är att

begränsning förhållandegäller i till självständigaävenserna om
medhjälpare. När Haag-Visbyreglerna införlivades med sjölagen an-
såg sig de svenska lagstiftarna oförhindrade dåredan utvidga denatt
skyddade kretsen, varför den konventionstexten helt överens-nya

sjölag.medstämmer gällande svenska såledesReglernanu avser
förhindra konventionens kringgåsregler talan försatt att attgenom

arbetstagare eller medhjälpare vållathar skada ochmot en en somp denne därefter blir kompenserad för det utgivna skade-attgenom

Se l973l37 70-71.prop. s.
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ståndet Den praktiska betydelsentransportören. dessa reglerav av
det gäller anställdaär när emellertid ganska ringa i vårt land med

hänsyn till den skadeståndslagenssvenska bestämmelser, inne-som
bär arbetstagare åläggaskan bara synnerliga skälatt ansvar om
föreligger och skadeståndeventuellt kan jämkas. mångaI främ-att
mande länder emellertid det socialaär skyddsbehovet för arbets-

inte lika väl tillgodosett i den skadeståndsrättsliga lagstift-tagare
ningen.

Artikel Förlust till ansvarsbegränsningrättenav

Det ursprungliga utkastet lades fram på Hamburgkonferensensom
möjlighet gällande obegränsatgöra hosatt transportörengav ansvar
förlust, skada eller dröjsmål orsakats uppsåtmed ellerom grov

vårdslöshet själv ellertransportören hans anställda, dock medav
undantag för befälhavare och besättningsmedlemmar. Meningarna
gick dock starkt isär. Flertalet sjöfartsnationer önskade stramareen
reglering så inte handlande underordnade återverkaskulleatt ett av
på astransportörens ansvarighet unbreakable limits possible.as
Från bl.a. amerikanskt håll ansågs artikeln kunde utgå ochatt
ifrågavarande problematik överlämnas nationell rättstillämpning.
Utvecklingsländerna framhöll å sin sida, förslaget bordeatt antas
och bordetransportören föräven befälhavarens uppsåtligaatt svara
handlingar.

Den slutliga lösningen blev bibehållande reglernaett trans-av om
portörens s.k. egenfel såsom de kommit till uttryck i Haag-grova
Visbyreglerna. Således föreskrivs förstai stycket transportörenatt
inte har tillrätt ansvarsbegränsning vid uppsåt eller videget egen

vårdslöshet och med insikt förlust eller skada sannoliktattgrov om
skulle uppkomma. överlåter såsomMan tidigare till rättspraxis att

vilkaavgöra i det särskilda fallet skall omfattadesom anses av
transportören person.då denne inte fysisktermen är en

Andra sådana kan identifierasän med transportö-personer som
ren kan således inte ådra obegränsat låttransportören ansvar, vara

de emellertid på grunderatt kan ådra sigtransportörensamma som
Ävensjälva obegränsat denna regel medöverensstämmeransvar.

motsvarande bestämmelse i Haag-Visbyreglerna §och finns i 122 i
gällande sjölag.nu

Såsom tidigare anförts under artikel avsikten5 vidär att ansvaret
företagen deviation skall utgångspunktbedömas med i det all-en

männa presumtionsansvaret. Det härvid uppmärksammaär att att

5 Reglerna överensstämmermed motsvarande bestämmelser i 1974 års Aténkon-
vention och års1976 konvention globalbegränsning.Jfr ocksårättsfallet Despinaom
GK 2 ND 1979 27 rörande globalbegränsningvid vållande rederishosnr grovts. ett
centrala ledning.
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obegränsat kan uppkommaansvar beordrattransportörenom en
otillåten deviation och handlandet måste vårdslöstgrovtanses som
från hans sida.

Artikel Däckslast

Denna artikel innehåller vissa specialregler för gods lastas påsom
däck. Till skillnad från Haag-Visbyreglerna Hamburgreglernaavses
nämligen täcka sådantäven gods. Som skäl har anförts att trans-
portören inte bör kunna gå fri från för skador beror påansvar som
fel eller försummelse från hans sida och inte sammanhängersom
med de särskilda risker lastning däck kan innebära.som Vidare

godsatt i containraranses transporteras intesom förutsätts speciella
skaderisker i särskilt hög grad, i synnerhet inte vid påtransport
speciella containerfartyg. På vissa moderna fartyg detär också svårt

avgöraatt gårgränsen mellan däckslast ochvar rumslast. Detta
gäller särskilt i fråga s.k. shelterdäckare, dvs. fartygom harsom
däck delvis inbyggda.ärsom

Lastning på däck får ske det avtalatär eller följer handels-om av
bruk eller sedvänja eller är krav enligt lag ellerett författning.annan
Som exempel på fall där däckslastning sedvänjaär har nämnts

Äventrälaster. gods itransport containrar med specialbyggdaav
containerfartyg hör till denna kategori. Författningsbestämmelser

lastning på däck kan finnas i frågaom vissa farligt gods.typerom av
Vissa regler uppställs i första hand till skydd för tredje Trans-man.

åläggsportören upplysningsplikt godset enligt avtal skall eller fårom
lastas däck. Upplysningen skall föras in i konossementet eller, om
sådant inte utfärdas, i transportdokument,annat exempelvis en
fraktsedel sea waybill eller elektroniskt dokument.ett Om så inte
sker, har bevisbördantransportören för avtal däckslastningatt om
ändå kommit till stånd. Mot tredje förvärvat konosse-ettman som

i god får dock sådantment tro avtalett huvudöver inte åberopas.
Verkan otillåten på däck reglerastransportav inärmare artikeln.

Om otillåten däckslastning sker eller underlåtittransportören att
lämna upplysning avtal däcktransport i konossementetom ochom
till följd konossementet överlåtitsatt förhindradärav åberopaatt

sådant avtal,ett oberoendetransportören vållandesvarar föregetav
förlust, skada eller dröjsmål enbart beror på den omständig-som
heten godset påatt däck.transporterats Huruvida kantransportören
begränsa sitt skall enligtavgöras de allmänna bestämmelser-ansvar

i artikel 8.6 och Ett ännuna strängare drabbar trans-ansvar

Jfr omständigheternai Clary Thordén NJA 1962 799.s.‘7 I gällandesvenskrätt antas utvidgasatt till omfattaansvaret sådanaallaatt skador,
kunde ha undvikits godsetsom hade placeratsunder däck, såledesom uttryck förettprincipen mixtus culpa. I engelskochcasus amerikanskcum rätt betraktas otillåten

däckslastning otillåten deviation.typsom en av
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uttryckligdäck över-gods trotsportören transporteras enom
sådana falldäck. lunderlastningenskommelse trans-ansesom

hansförsummelseså allvarlig rätttillskyldiggjort sigha attportören
bort.ansvarsbegränsning fallertill

undertransportörensochArtikel 10. Transportörens ansvar

helt elleransvarsförhållandet närreglerarArtikeln transporten
slutitdennågon transportör änutförsdelvis trans-somannanav

innehåller ingadäremotHaag-Visbyreglerna motsva-portavtalet.
Haag-Visbyregler-samband mediinfördesoaktatrande regler. Det

regler för transportörensmed nordiskinförlivande ävenrätt nyanas
stad-§ sjölagensådana fall. 123i Iundertransportörensoch ansvar

ansvarig förförbliravtalsslutandeden transportörensålunda attgas
undertrans-medansjälv utfört densåsom hanhela transporten om

idelsträcka. införtsharBestämmelsersinförportören nusvarar
på-har starktlagstiftningennordiskaoch denHamburgreglerna

dessa.utformningenverkat av
och undertransportö-mellan transportörenAnsvarsfördelningen

inte hinderbestämmelserförevarande utgörenligt mot regressren
konventionen baraonödig eftersomRegeln kanemellan.dem synas

dockställerlastägarna. Denreglera utomgentemotansvaretavses
heltavtalasinsemellan kantvivel transportörerna an-annanatt en

transportkunden.gällerdensvarsfördelning än motsom

GenomgångstransportArtikel 11.

i syfte begränsabestämmelserinnehållerartikel attDenna ansvars-
genomgångstransport.s.k.visst fallii artikel 10fördelningen ett av

ochkonferensarbetetunderhäftig debattväckteBestämmelserna
håll hävdadesFrån någrafram.ändringsförslag lades att trans-flera

frånfriskriva sigmöjlighetborde hanågot fallinte i attportören
menadeManutförsdeläven transporten annan.avavom enansvar

också uppbärochåtar sig helatransportör transportenatt somen
helaborde bäraprincipiellt gentemotför denna ansvaretfrakt rent

försumlig under-sakblir det hansSedantransportkunden. att enav
skadestånd haneventuelladetregressvis utkrävatransportör som

vållat.harundertransportörenskadorpå grundnödgats utge somav
hållfrån nordisktbl.a.anfördes dock attdessaGentemot argument

ihuvudprestationen,betydelsepraktisk närbestämmelsen avvar
el-för-utförasskulle transportörenregel oceantransport, menaven

Omrederi.utförasskullegodset annateftertransporten ettler avav
nämligenmåste dettakonossement,skebetalning skall avsemot

65-70.I 1973137Se närmare s.prop.
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hela transportsträckan. Transportkunden har därför ofta intresse av
genomgångskonossement utfärdas. Transportörenatt kanett emel-

lertid aldrig tvingas ingå avtal ocksåtäcker för- elleratt ett som
eftertransporten och har han inte möjlighet friskriva sig frånatt

för denna, finns det risk för han inte tillmötesgårattansvar av-
sändarens önskemål få genomgångskonossementatt ettom utan
inskränker sig till utfärda konossement för enbart den delatt ett av

han själv utför.transporten som
Bestämmelsens förespråkare kritiserade påkravet undertrans-att

skulleportören redan i atttransportavtalet och framhöllnamnges
detta skulle innebära svårigheter i praktiken. Man menade detatt
ofta klart vid tiden för ingåendeavtalets delattvar transportenen av
skulle utföras inte bestämtännu vilketattav annan men man av
flera tänkbara rederier skulle komma anlitas för deltrans-attsom

Från u-ländernas sida höll fast vid kravet påporten. namngivenman
undertransportör i tanke möjlighet eljest skulle öppnas kring-att att
gå det tvingande ansvaret.

Den slutliga kompromissen blev i bibehöll detatt stortman ur-
sprungliga textförslaget. Transportören har tillrätt ansvarsfriskriv-
ning för tid han inte själv har godset vårdi sin under förutsättning att
det uttryckligen angivits i transportavtalet fråga äratt om genom-
gångstransport och därtill undertransportören angivits medatt

En ytterligare förutsättning vilken kom till tilläggnamn. ettsom-
under konferensen den skadelidande förär inte kommaatt iatt en-
processuellt ställning kansämre väcka talan undertransportörenmot
vid behörig domstol enligt artikel 21.

jämförelseI med §168 tredje stycket sjölagen skiljer sig bestäm-
imelsen hänseenden. För det första gäller den bara genomgångs-tre

medan sjölagsregeln också omfattartransport det fallet helaatt
utförstransporten Det börtransportör. emellertid fram-av annan

hållas huvudsyftet med undantaget i sjölagen just under-att attvar
lätta genomgångskonossement.utställandet För det andra krävsav

det uttryckligen har avtalats bestämd delatt att transportenen av
skall utföras medan detän enligt sjölagentransportören,av annan

tillräckligtär detta varit klart förutsatt. Någon skillnadatt stor
torde detta dock inte innebära med hänsyn till de kravstränga som
måste uppfyllda för genomgångstransport skall haattvara anses

förutsättning.varit klar För det tredje krävs med de olägen-en -
heter detta kan innebära undertransportörens skallatt namn anges-
i avtalet, något inte fordras enligt sjölagen.som

Under konventionsarbetet framhölls också pålastägareatt en
grund bestämmelser i tillämplig nationell lag kunde få svårigheterav

9 Jfr 1973137 66 och 68.prop. s.
2°Jfr avgörandet La Plata NJA 1952 12.s.
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i självainteutkräva transportör är part trans-att somenansvar av
detta slag har intagitsförhindra olägenheterportavtalet. För att av

undertransportörens enligt arti-erinranuttrycklig att ansvaromen
genomgångstransport.också vidgällerkel 10 andra stycket

avsändarens skadeståndsansvarAllmän regelArtikel 12. om

skadeståndsansvar,avsändarensArtikeln, allmänt över-angersom
i Haag-Visbyreglerna ochmed motsvarande regeli sakensstämmer

med det tilläggetsjölagen, dock§ första stycketmed 97 att samma
anställda ellerför avsändarensansvarsgrundval skall gälla även

begränsad tillskadelidande, vilkas krets kon-medhjälpare. De är
ifrågavarande fartyg, har såle-med iellertraktsparter rättpersoner

påföreligger avsändarens sida.försummelsevisa fel ellerdes att att
dock vidfrån denna huvudregelVissa undantag görs transport av

gods. också inte kanuppmärksammasbörfarligt Det att ansvaret
skada orsakadpå vid förlust ellerbegränsas sätt som avsamma

folk.eller hanstransportören
shipper iartikel förekommer ordetSåsom under 1nämnts

såväl avsändare i betydelseni betydelsenkonventionstexten som
under konventionsarbetet klarläggaFörsök gjordesavlastare. att

någonandra falletåsyftades i det ellervad störreutanenasom
i förstadefinitionen transportörframgång. På grund att avav

shipperengelska transportörensartikeln i den texten anger som
fall detansågs emellertid i tveksammakontraktspart, att senare

i artikel 14 förstabetyda avsändareni regel skulleordet anses
avlastaren.dockstycket

farligt godsSärskilda regler förArtikel 13.

reglering iutbyggnad motsvarandei denna artikelReglerna är en av
92,i medartikel 46 ochHaag-Visbyreglernas överensstämmer stort

konventionsarbetet föreslogs de-§§ Undersjölagen.97 och 119 en
skyldigheter farligt gods överlämna-avsändarenstaljreglering närav

vidansåg emellertidländerför Flertaletdes atttransport. enman
föreskrifter andrai konflikt med ikommadetaljreglering riskerar att

säkerhetsfrå-enbartinternationella överenskommelser, som avser
medregelbundet reviderasgods ochfarligtvid transport somavgor

valde därför in-utvecklingen. Manden tekniskahänsyn till att
förhållan-civilrättslig regleringhållenallmäntskränka sig till aven

avsändaren.ochdet mellan transportören
märkning godsetlämpligavsändarenDet därförsägs att avgenom

vad farligtNågon definitionfarligt. ärskall detta äratt somavange

3 Se artikel 13.under
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gods finns dock inte. Klart godsär krigskontrabandatt typenav
faller utanför. I övrigt måste liksom tidigare ledning sökas i- -

reglering gods.avseende farligtannan
Avsändaren skall informera den eller undertranspor-transportör

tilltör, vilken godset överlämnas, godsets farliga karaktär och,om
där så nödvändigt, de säkerhetsåtgärder skall vidtas.anses om som
Det har rimligt avsändaren inteansetts alltid skall behövaatt ge
upplysning åtgärdervilka skall vidtas. Ofta anlitar hanom som ett
och rederi regelbundet för slags sådantIsamma transporter.samma
fall bör det räcka med informationen gång; det bliratt sedanges en

saktransportörens till åtgärderna iakttas iatt fort-att ävense
sättningen. Vissa rederier har dessutom specialiserat påsig trans-

vissa farligt godsport och har då oftast bättretyper kunskaperav av
än avsändaren hur godset bör hanteras. Inte heller i sådantom ett
fall bör avsändaren ha ovillkorlig skyldighet informeraatten om
vilka åtgärder skall vidtas.som

Om avsändaren brister i sin upplysningsplikt och har den trans-
till vilkenportör, godset överlämnats, inte heller på fåttsättannat

kännedom godsets farliga karaktär inträder för avsändarenom ett
strikt för all skada godset kan förorsaka. Allt efter vadansvar som
omständigheterna kräver får ocksåtransportören helstnär los-som

förstöra eller oskadliggöra godset någon ersättningsskyldig-sa, utan
het lastägaren.gentemot

Sanktionerna enligt andra punkten uteblir avsändaren harom
fullgjort den upplysningsplikt föreskrivs där eller den till vilkensom
godset avlämnas ändå känner till dess farliga beskaffenhet. Om den

försttransportör godset således underlåtermottar vidarebe-som att
fordra lämnade uppgifter till åsamkastransportör skadaen ny som
eller, sedan han upptäckt godset farligt, vidtarär särskilda åt-att
gärder med godset får eventuella skadeståndsanspråk i stället riktas

den förste Detsammamot transportören. gäller den förste trans-om
fastänportören, avsändaren inte har lämnat honom de relevanta

upplysningarna, ändå har kännedom den fara godsetom represente-
och vilka försiktighetsåtgärder skall vidtas och hanrar under-som

låter upplysaatt i transportkedjantransportör vad hanen senare om
vet.

Det kan också inträffa den har kunskapatt transportörensenare
godsets farliga egenskaper fastän han inte har fått någonom in-

x formation från den förste Han kantransportören. regelmässigtt.ex.
utföra avsändarens godsoceantransporter anlita olikaav men un-

Seexempelvis 1974års internationella konvention säkerheten för människolivom
till sjössSOLAS 1974 och International Maritime DangerousGoods Code IMDG-
koden därpå grundade nationella föreskrifter.samt Se också i detta sammanhang
Björkman, Kommentar till lagen och förordningen farligt godstransportom av1984.
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fartyget.dertransportörer för godset fram till dettransport egnaav
på med avsändarenOm han då grund sina tidigare kontakterav-

på farligt godseller grund sina specialkunskaper transportom avav
fördelfår inte till sintill godsets farliga karaktär hankänner-

åberopa följer tredjebestämmelserna i andra punkten. Detta av
ireglernastycket. sådan situation gäller i stället de allmännaI en

artikel 12 avsändarens culpaansvar.om
till den riskVidare regleras fallet kännertransportörenatt som

övergår ivisst gods innebär och denna risk under transportenatt en
exempelvisbörjarkonkret fara för liv eller egendom; godset att

får då efter vadgiftiga alltutveckla Transportören även om-gaser.
oskadliggöra godset ochständigheterna förstöra ellerkräver lossa,

följer be-ersättninghan behöver inte betala än som avannan
haveri eller de allmänna bestäm-stämmelserna gemensamtom av

farligai artikel godsetsmelserna Hartransportörensom ansvar
vårdslös hantering godset eller kanegenskaper utlösts genom av

frånde friaundertransportören inte visaeller ärtransportören att
vållande, således skadeståndsskyldighet lastäga-inträder gentemot
ren.

Artikel Utfärdande konossement och14 och 15. av
konossementets innehåll

undernågot på godset skall konosse-Trots kravatt att transporteras
fortfarandeHamburgreglernas tillämpninginte gäller förment anses

frågor konosse-reglera olikabehov föreligga rörnärmareatt som
Hamburg-till detta.rättsverkningar knutnaoch de ärmentet som

någonHaag-Visbyreglernainnehåller lika litetreglerna dock som
kompletterasmåste såsom hittillsdessauttömmande reglering utan

med nationella bestämmelser.
konossementuttryckliga regelnEn nyhet den ut-är ettatt, om

godset,på det fartyg skallfärdas befälhavaren transporterasomav
främstsyftarså på Regelndet utställt vägnar.transportörensanses

med bruketoklarheter ofta följertill komma tillrätta med deatt som
identity-of-carrierklausuler.23s.k.av

innehållaskallListan de uppgifter konossementet äröver som
i Haag-Visbyreglerna.utförlig motsvarande bestämmelseänmer

huruvidalånga diskussionerförberedelsearbetet förekomUnder om
konferensen den emellertidlistan borde Under komkortas. att

försökfår därförslutliga listanförlängas ytterligare. Den ettses som
Standardisering undvika oklarheter olika slag.att avgenom

33 1977SjölagskommentarenGodsbefordran 25 Gram, FraktavtalerSe samt s.s.
135ff.
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Artikel 16. Konossement; reservationer och bevisverkan

Enligt Haag-Visbyreglerna inteär skyldigtransportören i konos-att
uppgifter godsetsementet han har skälig anledningange om som

misstänka inte vad faktiskt har mottagitsmotsvarar ellersom som
han inte haft rimlig möjlighet undersöka. Redan från början haratt
varit klart denna bestämmelse inte skall tolkasatt bokstavligt. I
anslutning till denna har därför i olika utbildatsrättssystem regler
och rättspraxis syftar till stärkaän konossementetsattsom mer
egenskap omsättningspapper. I exempelvis nordisk rättav anses

inte hatransportören utelämnarätt uppgifter hanatt ärtrorsom
felaktiga eller han inte haft rimliga möjligheter kontrollera. Isom att
stället skall han föra in uppgifterna med förbehåll för de elleräratt
kan felaktiga. Allmänt formulerade reservationervara typenav
said be har emellertid inte godtagitsto hafttransportörenom
rimliga möjligheter kontrollera avlastarens uppgifteratt god-om
set.

I överensstämmelse med nordisk slår I-Iamburgreglernarätt fast
eller denatt transportören handlar på hans skallvägnar införasom

lämnade uppgifter, dock med förbehåll för dessa kan fel-att vara
aktiga eller rimlig möjlighet till kontroll inte förelegat.att Verkan av

förbehåll inte gjorts enligt dennaatt huvudregel framgår artikelnsav
övriga stycken.

Bestämmelserna konossementets bevisverkan överensstäm-om
i sak med motsvarande Haag-Visbyregler. De innebärmer att trans-

harportören fingerat förett uppgifterna i konosse-transportansvar
Bestämmelserna har sin bakgrundmentet. i engelsk ochrätt passar

mindre in iväl andra rättssystem. Försök gjordes under konferens-
arbetet främst från norsk sida dessa bestämmelserersättaatt— -
med regler direkt för försummad undersöknings- ochom ansvar
upplysningsplikt hade ingen framgång. Liksom hittills finnsmen
dock inget hinder i nationell supplerarätt konventionensmot att
bestämmelser med regler direkt uppgiftsansvar den typom av som
finns i 162§ sjölagen.

Konossementet har också bevisverkan frågai mottagarensom
skyldighet betala frakt och ersättning för överliggetid.att Saknas det
uppgifter härom vilket vad ersättning för överliggetid ävenavser-
inkluderar de ytterligare belopp skall betalas skall mottagarenz som -
inte sådanha skyldighet med mindre visas. Mot god-anses annat
troende konossementsinnehavare kan motbevisning dock inte föras.
Bestämmelsen 112 §§och 160 sjölagen imot ärsvarar men ny; förhållande till Haag-Visbyreglerna.

2‘ Om konosscmentsansvaret 1973137 71-77 och 125-129.se prop. s. s.25Jfr OljexlagerietNJA 1949 449 där kraven på vad skalltransportören kunnas.
kontrollera har ställts mycket högt.
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Artikel 17. Avlastarens garantiansvar

Artikeln behandlar dels avlastarens garantier rörande uppgifter i
konossementet, dedels problem kan uppkomma bruketsom genom

s.k. backletters indemnitetsförklaringar, åtagande fråndvs.av av-
lastaren för ersättning han har tvingatsersätta transportörenatt som

på innehållitgrund konossementet felaktiga ofull-ellerutge attav
ständiga uppgifter.

Reglerna garantiansvaret, i huvudsak överensstämmerom som
med någonHaag-Visbyreglerna, väckte inte debatt understörre
konferensen. Frågan backletters kom däremot debatterasattom
desto livligare. I konventionsarbetets inledningsskede förelåg näm-
ligen frånsärskilt u-ländernas sida flera långtgående tillförslag~ -
sanktioner användandet backletters. Bl.a. föreslogs back-mot attav
letters alltid skulle ogiltiga, vad insetttransportörenoavsettvara
eller bort inse beträffande Påkonossementsuppgifternas oriktighet.
grund det hårda motstånd såväl i-länderna öststats-av som som
länderna kom emellertid de slutligt föreslagna reglernasatte attupp

åtskilligtbli nyanserade.mer
fårBackletters inte åberopas tredje någotgentemot man, som av

många delegationer uppfattades självklart. Däremot skall ettsom
åberopas förhållandetbackletter kunna i ochmellan transportören

avlastaren. Undantag från sistnämnda emellertid förregel uppställs
det fallet handlar i syfte vilseleda tredjetransportörenatt att man

åtgärder påoch denne sedan vidtar i förlitan riktig-konossementets
sådanthet. I fall kan inte framställa kravtransportören mot av-

pålastaren grund indemnitetsförklaringen. kan inte hellerManav
åberopa någontredje ansvarsbegränsning.gentemot man

Bestämmelserna kompromiss och inte okon-är, nämnts,som en
troversiella. påtalats iDet har särskilt de leder till avlastaren,att att

frånintresse förfarande till stånd, går fribedrägligt kommerettvars
ersättningsskyldighet kommersiella skältransportören,mot som av

önskemålkan ha känt sig pressad uppfylla avlastarens rentatt ettom
Å framhållits,konossement. andra sidan det det i de flestahar att

allmän rättsgrundsats, handlingar striderrättssystem är atten som
åberopaslag och goda seder inte grund för betalnings-kanmot som

skyldighet. fallet i nordisk Med hänsynDetta torde även rätt.vara
härtill och § sjölagentill det i 162 redan finns bestämmelseatt en om
obegränsat skadeståndsansvar tredje torde bestäm-gentemot man
melserna i överensstämmelse med nordisk rätt.vara

Artikel Andra dokument18. konossementän

Denna artikel föreskriver andra transportdokument konosse-änatt
dvs. icke-negotiabla dokument bevis förutgörment att ett trans-
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portavtal träffats och godset mottagits i detatt skick beskrivits isom
handlingen, således två grundläggande funktioner för ett transport-
dokument. Ett dokument kommit till särskild användningsom är
sjöfraktsedeln sea waybill. Frågan närmare reglera doku-attom

användning och innehållmentens tilldrog sig ringa uppmärksamhet
under konventionsarbetet.

Artikel 19. Underrättelse förlust, skada eller dröjsmålom

Artikeln innehåller bl.a. regler för underrättelse förlust ellerom av
skada på godstransporterat förlust eller skada till följdsamt av
dröjsmål med godsets utlämnande. Bestämmelserna dock ingaär
reklamationsregler i egentlig mening, innebärande talerättenatt
bortfaller vid utebliven anmärkning, endast presumtionsreglerutan
för godset utlämnats tillatt i det skickmottagaren transportdoku-

eller eljest då någotmentet dokument inte kommitanger till-
användning i synligt tillstånd. jämförelseIgott med motsvarande-
Haag-Visbyregler har fristerna för underrättelse förlängts. Om en
frist skulle försummas, övergår bevisbördan på förmottagaren att
förlust eller skada uppkommit medan godset varit i transportörens
vård.

Bestämmelsen förlust till följd dröjsmål däremotärsom avser av
reell reklamationsregel. Regeln i förhållandeen är till Haag-ny

Visbyreglerna och dess tillkomst får bakgrund denmotses ut-av
tryckliga reglering dröjsmålsansvaret i övrigt förekommer iav som
Hamburgreglerna.

Artikel 20. Preskription

Reglerna i denna artikel har gjorts detaljerade i jämförelse medmer
motsvarande Haag-Visbyregler i syfte undvika oklarheter ochatt
olika tolkningsproblem.

Frågan preskriptionstidens längd tillhörde de kontrover-om mera
siella under konventionsarbetet. Den nuvarande ettårstiden förär
kort i flertalet fall där tvist har uppkommit mellan varförparterna
tiden ofta förlängs avtal ettårstiden hållernär på löpagenom att ut.
Från redar- och försäkringshåll har emellertid framhållits denatt
korta tiden har den fördelen årinom fåratt senast ett vetaman om
ersättningskrav kommer framställas ej.eller Reklamationsregler-att

har nämligen har det inte förmått tjäna detta syfte,na sagts- -
eftersom det förekommer lastmottagare rutinmässigt framställeratt
anmärkning godsskada i samband med godset lämnasom att ut.
Flertalet länder önskade emellertid två-årig preskriptionstid.en

2°Sehärom SjölagskommentarenGodsbefordran 161ff.s.
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före-WarszawakonventionentillDärvid hänvisade bl.a. attman
framhållasemellertidår. börtvå Detpreskriptionstidskriver omen

in-harWarszawakonventionenreklamationsreglerna i annatettatt
talerätten.förlustnehåll av

två år och dennafrån tillpreskriptionstidenSåledes förlängs ett
24föreskrivs i artikelför vadmed undantagfrist skall omsom-

på kravallatillämpasockså generellthaveri typergemensamt av-
ocksåinnebärtransportavtalet. Dettahänför sig till att trans-som

preskriberas inomavsändareneventuella kravportörens gentemot
talanoberoendeskall tillämpastid och regelndenna att av om en

grund.utomkontraktuellhar inom- eller

JurisdiktionArtikel 21.

juris-vissagiltigheteninnehåller begränsarreglerArtikeln avsom
ifinns intebestämmelserNågra motsvarandediktionsklausuler.

oftainnehåller därförLinjekonossementenHaag-Visbyreglerna.
hem-domstol i redarensfår föras videndasttalanklausuler attom

Australien,ochländer, USAi vissaharland. Klausulerna t.ex.
degrunden transportörenden ettogiltiga attansetts gynnar

erkänts. Ifrågavarandehar de däremotsvenskobehörigt I rättsätt.
underdebattförståeliga skäl livligväckte därförbestämmelser enav

utgå helt.bordeansåg bestämmelsernaNågrakonferensen. attstater
andraiföreskrivsmed vadöverensstämmelseprincipiellI som

Aténkon-CMR ochWarszawakonventionen,t.ex.konventioner
anknytningnaturligmedantal jurisdiktionerventionen ett enanges

talan.väckaval kandär käranden eftertransportavtalet,till eget
haravsändaren,såvälkan transportörenKäranden, somvarasom

jurisdiktionerna,uppräknadevälja mellan dealltidsåledes rätt att
kom-exklusivinnehåller bestämmelsertransportavtaletäven omom

iväckasvidaredomstolar. Talan kan ävenlandsför visstpetens
sovjetiska,bl.a. den öns-delegationer,icke-konventionsstat. Vissa

kontraktsslu-till enbartjurisdiktionsvaletvisserligenkade begränsa
icke-idomstoltroligtansågs intetande det attstater, enenmen j

sådan bestämmelsebundensigkonventionsstat skulle känna av en
anknytning till denhaskulle näraden händelse tvist staten.för en

skall respekterasådan domstol attmenade utsikternaMan attatt en
bordebestämmelserkonventionensunderkastatavtalet snararevar

intejurisdiktionsbestämmelserkonventionensminskaöka än varom
konventionsstater.inskränkta till enbart

UnitedChoice-of-Court in the27 clauses358 ff; Nadelmann,Jfr Siesby, i AfS Bd 4 s.
Vol. 21Comparative LawJournal ofAmericanroad TheStates The Zapata, s.to

19731969 529,jfr NJA724och ävenmålen 1949NJA136.Se de svenskaäven s.s.s.
625. - ochÄven CMR artikel 3112 tanke; jfrdennajurisdiktionsregler byggerCMRs

52.1968132artikel 61 k samt s.prop.
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Från nordamerikansk sida särskilt angelägenvar man attom en
lastägare efter fartyg skullearrest kunna fullföljaett sitt kravav

s.k. in-rem action, dvs. talan riktadgenom fartyget,mot var-
igenom han skulle ha möjlighet få täckning för sitt krav.att Enligt
amerikanerna skulle bestämmelserna i första stycket därför inte få
begränsa rätten föra talan vid arrestforumatt och konossements-
klausuler begränsade denna skullerätt ogiltiga.som Förslagetvara
stöddes u-länderna. Från sjöfartsländernas sidaav motarbetades
emellertid förslaget, eftersom det innebar praktiskt obe-att taget
gränsade möjligheter därmed öppnades för lastägare väcka talanatt
i jurisdiktioner inte hade någonsom anknytning till transportavtalet.
Så småningom lyckades kompromissvis uppnå enighetman om en
utvidgning kretsen fora. fårTalan nämligen väckasav även vidav
domstolen för den hamn konventionsstati där fartyget med vilket
godset eller fartygtransporterats tillhörande harägare be-samma
lagts med kvarstad eller säkerhetsåtgärd. Om svaranden, dvs.annan
redaren, ställer fullgod säkerhet för kravet har han emellertid rätt

få talan vidatt arrestforum överflyttad till någon de domstolarav
i första stycket. Vilken dessasom domstolaranges skallav som

handlägga målet beror sedan på kärandens val.
Efter det tvist uppstått mellanatt får de fritt kommaparterna

överens tvisten skall handläggas. Det s.k förhandsavtalärom var
således inte får förekomma i den månsom de inskränker kärandens

rättigheter enligt denna artikel.

Artikel 22. Skiljedom

Denna artikel skriftliga skiljedomsklausuleratt i principanger är
tillåtna och bindande för För förhindra kringgåen-motparten. att ett
de kravet tvist skall handläggas påattav med naturligen orten
anknytning till transportavtalet har pådock motsvarande isätt som
artikel 21 begränsningar gjorts i möjligheten avtala exklusivatt om
kompetens för skiljenämnd i visst land.ett

Vidare framgår avtalsvillkor strideratt artikelns be-motsom
stämmelser ogiltiga såvidaär inte avtalet ingåtts efter det tvistatt
uppkommit mellan Till skillnad från vadparterna. gäller enligtsom
exempelvis Warszawakonventionen förblir dock skiljeavtalet som
sådant giltigt. De ogiltiga villkoren endast ifrågavarandeersätts av
konventionsbestämmelser.

Artikel 23. Avtalsvillkor

Artikeln föreskriver varje avtalsvillkor strideratt kon-motsom
ventionsbestämmelserna ogiltigt.är Vidare uttryckligen att ettanges

;Ae
,to
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itransportavtaletpåverkar giltighetenavtalsvillkor inteogiltigt av
övrigt.

konven-ansågs regleringensidau-ländernasfrånSärskilt att av
sanktionermedkombinerasbordeavtalsvillkortionsstridiga även

underenadesdiskussionåtskilligEftersådana villkor. manmot
lösningEnligt dennakompromisslösning.konventionsarbetet enom

konventionensinnehålla uppgifttransporthandlingarnaskall attom
varje villkordessatillämpliga och överbestämmelser är taratt som

elleravlastareavsändare,nackdel förtillfrån konventionenavviker
på ogiltigaåberopar sigdettaOm transportören trotsmottagare.

konven-uppgiftsskyldighetsinhan försummatellervillkor omom
skadeersättningdenskyldig förutomtillämplighet hantionens är att,

denansvarsregler,konventionens ersättaenligtskall betalahan
kunnaådragit sig fördennekostnaderdeskadelidande för attextra

förersättningengällande. Vad gällerkonventionsenliga rättsingöra
konferensenunderuttalandendröjsmålsskadasak- och är genom

konventio-åberopasinhar kvar rätthelt klart transportören attatt
begränsningregler ansvaret.avomnens

haveriArtikel Gemensamt24.

Haag-Visby-medöverensstämmelseföreskrivs iartikelI denna -
detillämpningenhindrarintekonventionens reglerreglerna att av-

ifinnas intagnahaveri kanbestämmelser trans-gemensamt somom
slutligadetartikelnVidare reglerarnationell lag.iportavtalet eller

Kostnadsfördelningenbärgningskostnader.haveri- ochföransvaret
års versionregel i 1974gjordes i Djusteringdengrundar sig som

1975607.SFSYork-Antwerpenreglernaav

konventionerArtikel Andra25.

andra kon-förhållande till bl.a.HamburgreglernasArtikeln anger
ventioner.

års globalbegräns-hand 1976åsyftas i förstaförsta stycketMed
förslagframfördeskonferensarbetetUnder attningskonvention. ett

Hamburgkonventionenåsidosättamöjlighetenslopa na-att genom
intedockförslagDettabegränsningsbestämmelser.tionella vann

gehör.
Moskva-skiljedomskonventionårsåsyftar 1972stycketAndra

bestämmelser itvingandeinnebärRegelnkonventionen. att en
2221 ochartiklarnastället förskall gälla ikonventionmultilateral

sådandockförutsättning gäller5-6. Som1-3 ochpunkterna att en
ochår 1978antagandeHamburgreglernaskraft vidkonvention ivar

tillanslutnahuvudkontor i ärhar sina stater enparternaatt som
sådan konvention.
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Tredje stycket gäller uttryckligen förhållandet till 1960sägssom
års Pariskonvention och 1963 års Wienkonvention, båda gällande

Även nationell lag kan Hamburgreglerna.atomansvaret. överta
konventionfjärdeI stycket fastställs eller nationell lag-att en en

stiftning gäller framför Hamburgreglerna vid förlust, skada eller
dröjsmål med utlämnandet resgods. Den konven-av passagerares
tion åsyftas års1974 Aténkonvention.ärsom

Femte stycket åsyftar i första hand CMR- och CIM-transporter
numera COTIF CIM-transp0rter. Regeln innebär tvingandeatt
bestämmelser i konvention gods med huvud-transporten om av
sakligen transportmedel fartyg skall gällaän framför Ham-annat
burgreglerna. Regeln gäller framtida revisioner sådanäven av en
konvention, vilket sikte särskilt på framtida revisioner COTIFtar av
CIM.

Under konferensen framfördes också förslag till bestämmelse rö-
rande förhållandet till framtida konvention multimodalaen om

1980 års Genêvekonvention. Förslagettransporter blev dock ned-
och utgå.röstat bestämmelsen fick

Artikel 26. Beräkningsenhet

Denna artikel särskilda dragningsrätter SDR skallattanger an-
vändas beräkningsenhet i konventionen. artikelnI har därförsom
upptagits bestämmelser dem i års1976 globalbe-motsvararsom
gränsningskonvention artikel 8.

Artikel 27-34. Slutbestcimmelser

Dessa artiklar innehåller bestämmelser formell och derasart textav
behöver ingen särskild kommentar följande.utöver

Enligt artikel 30 träder konventionen åri kraft efter det detett att
tjugonde ratifikationsinstrumentet eller motsvarande blivit depone-

Flertalet sjöfartsnationer ansåg dockrat. antalet 20 alltföratt var
lågt och från svensk sida förklarades 20 stycken ratifikationeratt var

absolut minimum.ett
I syfte påskynda övergång från HaagHaag-Visbysystemetatt en

till Hamburgsystemet stadgas i artikel 31 de förstnämnda reglernaatt
skall samtidigtsägas Hamburgreglerna tillträds. Underupp som
konferensarbetet anfördes emellertid, bestämmelsen skulle kun-att

komma verka i rakt riktning föratt motsatt attna stater, attgenom
inte någotkomma i konventionslöst tillstånd vissagentemot stater,
skulle avvakta dessa tillträdande.även I all hast tillkom därförstatersç vid slutet konferensen tilläggsbestämmelse innebärande attav en

Z uppsägningen gamla konventionsregler kan skjutas underav upp en
period högst år frånfem den konventionens ikraftträdande.av nya
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Vad gäller revision Hamburgreglema såvitt ansvarsbe-av avser
fårlopp och beräkningsenhet ändring ske enbart vid väsentligen

förändring förhållandei till penningvärdet. För ändring skallatt en
träda i kraft krävs minst två tredjedelar medlemsstaternaatt av
godtar den.

Frågan4.4 Sveriges anslutning till Hamburgreglemaom

Som central uppgift för utredningen har i direktiven angettsen
frågan Sveriges anslutning till Hamburgreglema. redogörel-Avom

för konventionen lämnats i det föregående framgår attsen som
konventionsarbetet huvudsakligen syftat till i ansvarshänseendeatt
skapa vad många uppfattas bättre balans mellansom av som en
redar- och lastägarintressena i jämförelse med vad för närvaran-som
de gäller enligt Haag-Visbyreglerna. Redarnas för det trans-ansvar
porterade godset har utökats bl.a. införandet allmäntettgenom av
presumtionsansvar för lastskador möjlighet påtill ansvarsfrihetutan
grund s.k. nautiskt fel. ändringar iAndra riktning denärav samma
utökade ansvarsperioden den tvingande regleringen s.k.samt av
jurisdiktionsklausuler. konventionsarbetet har ocksåMen syftat till

förbättra det sjörättsliga i rättstekniskt avseendeatt ansvarssystemet
och bringa det i linje med de konventionsregleringar pågällersom
andra transportområden. särskild vikt har därvid varitAv att an-

reglerna till modern styckegodshantering.passa
Som konsekvens ansvarsförskjutning Hamburgreg-denen av som

Ierna innebär har anförts fördyrande påeffekter främst försäkrings-
området, vilka effekter indirekt påverkaskulle enskilda konsumen-

kostnader. En del de risker varuförsäkringen hittillsters av som
för kommer helt klart i fortsättningen belasta redarnassvarat att

ansvarsförsäkring. Det har gjorts antagligt resultat häravatt som
premierna för ansvarsförsäkringen något.kommer öka En mot-att
svarande minskning premierna för varuförsäkringen kan däremotav
inte förutses, bl.a. beroende förväntad ökning ochen av regress-
skadehanteringskostnaderna hos varuförsäkringsgivarna.

Redan övergången till uppkommer medett nytt systemgenom
nödvändighet ökade kostnader. De reglerna kräver ändradnya en
administration och handläggningsmetodik hos såvälny somansvars-
varuförsäkringsgivarna. måsteMan också räkna med ökning aven
dagens regressvolym med därtill hörande tillprocesskostnader- -
dess rättspraxis vuxit fram Påkring det regelsystemet.en ny nya
varuägarhåll uppfattas dock de i initialskedet ökade försäkrings-
kostnaderna underordnad betydelse i beaktande de förvara av av

förbättrade ansvarsreglernavaruägarna vid anslutning till Ham-en
burgkonventionen.
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årsVid 1973 sjölagsändringar prop. 1973137 43 ff uttaladess.
tvekan inför tillträda Haag-Visbyreglerna. Haagreglernaattsteget
ansågs nämligen ålderdomliguttryck för på problemenge en syn
kring godsbefordran till sjöss och ha rättstekniska brister. Ettstora
tillträde till Haag-Visbyreglerna skulle endast tillfälligses som en
förbättring i påavvaktan moderna, rättspolitiskt och rättstekniskt
ändamålsenliga regler.

långsiktigtI perspektiv innebär Hamburgsystemet för-ett mer
delar i förhållande till Haag-Visbyreglerna. Hamburgreglerna har
bringats i överensstämmelse med utvecklingen på sjötransporternas
område både rättspolitiskt och rättstekniskt. Vissa från nordisk syn-
punkt mindre lyckade kompromisser föreligger -exempelvis an-
svarsreglerna vid brand flertalet konventionens lösningarmen av—

förenligaväl med nordiskär rättsuppfattning. Under konventions-
ocksåarbetet utgjorde den nordiska sjölagstiftningen i flera av-

seenden direkt förebild vid reglernas utformning. Det därförären
önskvärt Sverige vid lämplig tidpunkt tillträder konventionenatt

möjliga ekonomiska effekter negativ ratifikationEntrots art.av av
konventionen bör enligt utredningens överväganden dock inte ske
för närvarande. Hamburgreglerna har nämligen hittills endast till-

fåtal nationerträtts Sverige endast har begränsatett ettav som
handelsutbyte med.

För i möjliga undgåutsträckningstörsta negativa kostnads-att
och konkurrenseffekter bör anslutning till Hamburgreglerna skeen
först sedan konventionen fått förhållandevis vidsträckt anslutningen
bland Sveriges viktigaste handelspartners. Det sig, förutom derör
nordiska länderna, EG-länderna och USA. Utredningen förut-om

härvid regeringensätter följer utvecklingen i berörda länder ochatt
initierar konventionstillträde angivna förutsättningarnär före-ett nu
ligger.

Även de övriga nordiska sjölagskommittéerna förordaattavser
Hamburgreglerna tillträds vid lämplig tidpunkt. För bevarandetatt
den nordiska rättslikheten bör därför frågan konventions-av om en

anslutning fortsättningsvis behandlasäven i nordiskt samarbete.
I Hamburgkonventionens slutartiklar föreskrivs bl.a. att stat som

tillträder konventionen skall Haag-Visbyreglernasäga underupp en
övergångsperiod fem år. Enligt utredningens uppfattning börav
emellertid uppsägning Haag-Visbyreglerna ske samtidigt meden av

tillträde till den konventionen. Genom denna samordningett nya
undviks de rättspolitiska och rättstekniska komplikationer ettsom
dubbelspårigt regelsystem skulle medföra. Utredningen ocksåhar
haft detta utgångspunkt vissa lagförslagennär i 13 kap.som av
sjölagen gjorts alternativa.
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5 Specialmotivering

5.1 Motivering till 13 kap. sjölagsförslaget
En huvuduppgift för utredningen har varit reglernaatt anpassa om
godsbefordran till sjöss efter den tekniska och ekonomiska utveck-
ling skett efter 1936 års sjölagsändringar och inte med-som som
hunnits vid 1973 års sjölagsändringar. Särskilt har det gällt att upp-
märksamma den moderna linjefartens utveckling och plats i syste-

Avsnittet styckegodstransporter harmet. därför måstom genomar-
betas och framträder här i skepnad.noga ny

251 §

Genom förevarande paragraf införs i någralagtexten grundläggande
begrepp på styckegodstransporternas område. Den systematiska
uppställningen begreppen i artikel i1 Hamburg-motsvarar stortav
reglerna.

I nuvarande sjörättslig terminologi brukas genomgående uttrycket
bortfraktare varmed helt allmänt förstås den åtaravtalsom genom
sig befordran gods med fartyg för befraktaren. Detta harav annan,
sin förklaring i tidigare inte gjorde skillnad mellan fartygetsatt man

och godsets Men linjefartens utveckling, det ökade bruketresa resa.
containers och roll onroll off-tekniken med lastbilar och trailers,av

har medfört godsets ofta börjar och påslutaratt andra orterresa
exempelvis inlandsterminaler fartygetsän Vid stycke-gör.resa
godstransport faller det sig liksom vid land- och lufttrans-numera,

naturligt utgå från godset och dessporter, befordran, inte frånatt
fartyget. Terminologin bör därför härtill.anpassas

Bland bestämmelserna i förevarande paragraf finns ingen defini-
tion begreppet transportavtal. En sådan definition finns dockav
intagen i exempelvis artikel 16 i Hamburgreglerna. Enligt denna

med avtal sjötransport avtal varigenomavses ett transportörom en
frakt åtar sig gods till sjöss frånmot hamn tillatt transportera en en

Om transportavtal förutom sjötransportettannan. även trans-avser
medport transportmedel omfattas endastett sjödelenannat av

konventionens bestämmelser.

En legaldefinition bortfraktarbegreppet infördes §i 71 första stycket sjölagen iav
och med års1973 sjölagsändringar, 1973137 113-114.se prop. s.



122 Specialmotivering SOU 1990 13

Haag-Visbyreglerna endast gods enligttransporterasavser som
hindrarkonossement. Konventionen dock inte konventionsstat från

utöka dess tillämpningsområde. därförMan har nordisktatt enats
såstyckegodsreglerna generell tillämpning deatt attom ge en svarar

Hamburgreglernas systematik och terminologi. Medmot transport-
åsyftasavtal då dokumenterasavtal med konossement, fraktse-som

del eller transportdokument eller sker helt någotannat utan attsom
dokument utfärdas. Undantag endast för avtalgörs certepar-genom
ti.

åtarFör beteckna den sig styckegods har valtsatt transportsom av
medan begreppet bortfraktare enbart skalltransportörtermen an-

sevändas vid och tidsbefraktning 312 §. Termen avsändarerese-
har valts för beteckna avtalsförhållan-itransportörensatt motpart

Pådet. motsvarande skall därför uttrycket befraktare fortsätt-sätt
befraktningsförhållanden.ningsvis endast avtalspart iavse

Vid års §1973 sjölagsändringar infördes i 123 bestämmelser som
reglerar den ingåttnär transportör änansvaret trans-en annan som
portavtalet helt eller delvis Någonutför definitiontransporten. av

sådan utförande Pådock inte in i lagen. grundtransportör togsen av
det under tid ökade bruket olika i olikatransportörersenare av

föreslås sistnämndatransportled för det särskiljandetransportör
undertransportör.begreppet I definitionen förutsätt-anges som en

ning utför i enlighet med uppdragatt transporten ettannan av
Medtransportören. detta klargöra inte bara denatt att trans-avses

fått det direkta uppdraget den avtalsslutandeportör trans-som av
undertransportör denportören iär ävenatt utananse som som en

kedja utför del på uppdragtransportörer transportenav av av en
tidigare undertransportör. Det bör i detta sammanhang särskilt ob-

den ytterligare förutsättningen enligt definitionen att trans-serveras
ifråga vård,faktiskt har godset i sin vilketportören harrent en

avgörande betydelse för ersättningsskyldigheten påvid skada god-
Se vid 286närmareset.

I sjölagen förekommer uttrycket avlastare 83, 94-96, 106 och
§§.109 Anledningen till detta i detär transportörensatt motpart

självenskilda transportavtalet kan utföra avlastarfunktionen, dvs.
pådet faktiska avlämnandet godset kaj i terminal,eller likaav men

försorg.låta friståendedetta ske avlastares Termengärna genom en
avlastare används endast detta nödvändigt med hänsyn tillnär är en

innehållbestämmelses
Såsom framgår kommentaren till artikel 13 i Ham-närmare av

burgreglerna har det engelska uttrycket shipper fått bådeomfatta
faktiskt föroch den avlämnar godsettransportörens motpart som

3SjölagskommentarenGodsbefordran 33s.
3 i TfR 1938 493. Jfr SOU 197251 30.Alten s. s.
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På grund avlastarentransport. i nordisk har självständigaatt rättav
rättigheter och skyldigheter transportörengentemot utan att vara
avtalspart har det angeläget ha klar definitionansetts iatt ävenen
förevarande avseende. Avlastare således denär avlämnar god-som

för stårHan utanförset transport. transportavtalet; .de särskilda
rättigheter och skyldigheter föreligger mellan honom ochsom trans-

kanportören kallas avlastningsförhållandet. Som exempel på en
hithörande situation kan det fall köparen harattanges attav en vara
ordna skeppsrum säljaren åtar sig godset framatt transporteramen
till fartyget.

Såsom berörts bestämmelsernaär styckegodstransporterovan om
för sin tillämpning inte beroende konossement haratt ettav ut-
färdats. Reglerna tillämpliga påär avtaläven kommit till ut-som
tryck i andra dokument, sjöfraktsedel, och till ocht.ex. med då
något dokument huvudöver inte utfärdats. I den definition av
begreppet transportdokument föreslås därför endastsom attanges
dokumentets syfte bevisär att transportavtal. Endastettvara om
certepartier olika slag faller utanför begreppsbestämningen efter-av

de bevisär befraktningsavtal se §.312 Enett saksom om annan
detär, bakom konossementet med dessatt transportavtal kan ligga

befraktningsavtal, manifesterat iett är jfrcerteparti §.253ettsom
En definitionnärmare begreppen konossement och sjöfraktsedelav
finns i §§.292 och 308

Slutligen paragrafen med konventionen 1924 årsattanger avses
konossementskonvention med tilläggsprotokoll 1968 och 1979 Ha-
ag-Visbyreglerna. I det alternativa förslaget års1978 FN-avses
konvention sjötransport Hamburgreglerna.gods k0n-Medom av

förståsventionsstat i båda alternativen bundenär denstaten som av
tillämpliga konventionen.

252 §

Denna paragraf styckegodsreglernas geografiska tillämpnings-anger
område.

Enligt första stycket gäller bestämmelserna i detta kapitel vid
inrikes fart i Sverige vid internordisk fart. Gentemot densamt
nuvarande regleringen i §169 första stycket sjölagen, där det anges

lagen i den där avgångsortenatt skall tillämpas,är föreliggerstat
således den skillnaden svensk kommer tillrätt användningatt vid
svenska domstolar även när frånägertransporten ett annatrum
nordiskt land eller mellan nordiska Någonländer. praktisk skillnad
bör detta knappast innebära eftersom styckegodsreglerna bli iavses
det identiskanärmaste i de nordiska länderna. sistaI punkten görs
dock undantag från principen tillämpning domstolslandets lagom av
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Finland och Norge. Regelni Danmark,vid inrikes tartransporter
i någoti de nordiska länderna ellerpå situationen,sikte den att man

enhetligt för alla slagvilja införadem skulle ansvarssystemett avav
inrikeseller vissa transporter.

punkter med HamburgreglernaAndra stycket uppdelat iär som
svensk lag tillämpas.angivna fall skallförebild. I samtliga

avtalade lastningsham-förutsättning denPunkt 1 attanger som
fråninnebär all fartkonventionsstat. Dettaligger i att enennen

bestämmelseor-underkastad svensk lagkonventionsstat ävenär om
icke-konventionsstat.ligger iten en

Nordenavtalad fart till lexPunkterna och 3 all2 somanger
således antingenStyckegodsreglerna skall tillämpasfori-grundande.

ligger i Sverige, Danmark,Iossningshamn avtalatsdennär som
ifaktiska lossningshamnen liggereller denFinland eller Norge när

fleradenna avtalsvis harnordisk och angettsstat som en aven
alternativa förslaget idet utökasalternativa lossningshamnar. I en-

foriHamburgreglerna tillämpningen lexmed principerna ilighet av
i konventionsstat.avtalad fart till hamnallatt avse

transportdokumentet har utfärdats ifart därPunkt gäller4 en
får hänsyn till den därdärvidkonventionsstat. Det antas att tas ort,

utfärdats.hardokumentet enligt dess text
innehållerdå s.k.de fall transportdokumentetPunkt 5 enanger

påkonventionen eller tillhänvisar tillparamountklausul ensom
Även i dessa fall skall dei konventionsstat.denna grundad lag
förhållande till vadstyckegodsreglerna tillämpas. Isvenska som nu

§ sjölagen§ första punkten och 170169 andra stycketgäller enligt
huvudregel kon-således den skillnadenföreligger att som annan

paramountklausulerinte tillämpasventionsstats lag att somresp.
intekonventionslagstiftning respekteras.hänvisar till landsannat

undantagsvis fortsattstycket får avtalsparternaGenom tredje en
till konventionsstats lag vid trade,möjlighet hänvisaatt crossannan

nordisk hamn. Lagvalet behöverdär fartygen inte anlöperdvs. fart
endatill lastnings- eller lossningshamnen. Denanknytninginte ha

till konventionsreglernahänvisningen skerförutsättningen är att
någon konventionsstat.sådana på grundad lag ieller dessasom

§253

i för-styckegodsreglernas tillämplighetparagraf reglerasdennaI
certepartifart.hållande till bl.a.

huvudregel§ styckegodsreglernaskallvid 251Som nämnts som
utfärdats enligtkonossementinte certepartier. Hargälla ett certe-

tillämpligaförsta stycket bestämmelsernaparti blir dock enligt
rättsförhållandet mellanmån bestämmeri den dettakonossementet

reflekte-konossementsinnehavaren. Regeln,ochtransportören som
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principerna i artiklarna b1 och 5 i Haag-Visbyreglerna ochrar som
bestämmelsen §i 169 andra stycket sjölagen,motsvarar innebär att

styckegodsreglerna blir tillämpliga vid påskada godset inte i för-
hållandet mellan trampredaren och dennes befraktare först närutan
konossementet utfärdat tillär befraktarenän eller har över-annan
låtits på innehavare. Men reglerna kan åberopasävenny av en
befraktare i månden de hänför sig till konossementets övriga funk-
tioner, exempelvis bevis godsets tillstånd vid avlämnan-att vara om
det eller reglera utlämningsförfarandetatt

Andra stycket innehåller vissa särbestämmelser för s.k. paraply-
kontrakt Motsvarande bestämmelser finns i artikel 24 i Hamburg-
reglerna. sådanaVid kontrakt skall styckegodsreglerna tillämpas på
varje Om underkastadär certeparti gäller dock regler-ettresa. resan

i första stycket. Bestämmelsernas tillämplighet inträder i ochna
med konkretiseras nomineringen fartyg seatt en resa ettgenom av
exempelvis 357 §.

Styckegodsreglerna inte tillämpliga påär transportavtalett ärsom
underkastat internationell konvention änen transportom annan
sjötransport. Ett uttryckligt förtydligande detta i lagtexten harom
inte nödvändigt.ansetts vara

254 §

I denna paragraf omfattningen den tvingande regleringen.anges av
Bestämmelserna i huvudsak §168 sjölagenmotsvarar artikelsamt
38 i Haag-Visbyreglerna och artikel 23 i Hamburgreglerna.

förstaI stycket slås fast styckegodsreglerna tvingande.är Dettaatt
gäller reglernaäven jurisdiktionsklausuler och skiljeförfarande iom
310-311 §§ de särskilda preskriptionsreglerna [368]i § förstasamt
stycket 5 och fjärde stycket sjölagen vid styckegodstransport. Varje
avtalsklausul strider dessa bestämmelser, och inte baramotsom
sådana strider ansvarsreglerna, såledesär ogiltig.mot Försom att
någon oklarhet vad i övrigt gäller avtalet innehållernärom som en
ogiltig klausul inte skall föreligga har övriga bestämmel-angetts att

i avtalet förblir giltiga.ser
Ett avtalsvillkor varigenom förmån på grund försäkring till-av

faller s.k. benefittransportören, of insurance-klausul, eller liknande
överenskommelser skall liksom tidigare likställas med ansvarsfri-
skrivning. sistaI punkten förevarande stycke har därför ut-av
tryckligen klausuler detta slag ogiltiga.är Dettaangetts att mot-av

vad stadgas i §168 första stycket andra punkten sjölagen.svarar som

Rent terminologiskt kan uppträda i två skepnader.transportören Samtidigt hansom
är i förhållande tilltransportör tredje innehar konossementet hanären man som
bortfraktare i det bakomliggande certepartiförhållandet. Angående definitionen av
bortfraktare, 312se
5Bestämmelser kvantumkontrakt finns i 353-362 §§.om
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Andra stycket innehåller uppräkning bestämmelseren av som
undantas från den tvingande regleringen. Reglerna saknar mot-

såvälsvarighet i Haag-Visbyreglerna Hamburgreglerna och ärsom
sådant slag de bör ha dispositiv karaktär. I andra punktenattav en

slås också fast påta gåendekan sig längretransportörenatt ett
vad följer styckegodsreglerna. Varken Haag-Vis-änansvar som av

byreglerna eller Hamburgreglerna hindrar sådan någotreglering,en
emellertid kan förekomma i andra konventionssammanhang.som

När transportavtal underkastat konventionen ellerärett mot-
svarande bestämmelser i nationell åligger stycketlag det enligt tredje

upplysa detta i det använda transportdoku-transportören att om
villkor strider den tvingandeävenmentet samt att att motange som

regleringen ogiltiga. artikel 23 iI Hamburgreglerna finnsär även
intagen sanktionsbestämmelse för fall åberopardet transportörenen

påsig ogiltiga villkor eller försummar Någonsin upplysningsplikt.
motsvarande regel har inte nödvändig i de nordiskaansetts vara
styckegodsbestämmelserna.

finns låtaDet fortsättningsvis skäl ovanligtäven att transport av
gods förhållandeneller under särskilda denfalla utanförtransport
tvingande regleringen. Fjärde stycket således § fjärde168motsvarar
stycket sjölagen. förhållande tillI gällande lag har dock denu
särskilda dokumentskraven förhindrar omsättning ef-slopats,som

bestämmelsen i praktiken inte berör gods för vidare-tersom avsett
försäljning.

§168I andra stycket sjölagen stadgas för närvarande bort-att
fraktaren får träffa överenskommelse rörande haverigemensamt

detta skulle strida den tvingande ansvarsfördelningen.även motom
bygger på artikelRegeln 5 i Haag-Visbyreglerna. motsvarandeEn

regel finns intagen i artikel 24 i Hamburgreglerna. regelEnäven av
motsvarande innebörd torde inte behövlig i den nordiska lag-vara
stiftningen. I händelse haveri skall nämligen enligtgemensamtav
nordisk bidragsskyldigheten bland haveriintressenterna faststäl-rätt

[sjunde]utgångspunktlas uteslutande med i reglerna haveri iom
sjölagenfkapitlet

§255

Såväl Haag-Visbyreglerna Hamburgreglerna bestäm-saknarsom
melser avlämnande godset. första punktParagrafens mot-om av

89§ första stycket första sjölagen.punkten Där sägs attsvarar
godset skall avlämnas vid fartygets sida. då ochI äldre tid, avlastare

själva passade sitt gods vid fartygets sida, motsvarademottagare en
sådan den praktiskaregel verkligheten. moderna styckegods-Den

6Se särskilt regel D i York-Antwerpenreglerna 1974 Ds Ju 19776 58.samt s.
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hanteringen föregår emellertid på I dag harsätt. linjen oftaannat en
terminal i vilken godset föregen tas Vidare finnsemot transport.

självständiga landorganisationer fullgör ombordtagningsfunk-som
tionerna. Godset avlämnas vanligtvis till terminalföretagett som
förvarar detta till dess det kan föras ombord.att

Men även detta är regel vid linjetrafik anlöperom störresom
hamnar förekommer dock fortfarande styckegodstransporter, sär-
skilt i den mindre farten, där godset inte avlämnas vid terminal.en
Svårigheten finna uttryckatt platsenett för godsetssom anger
avlämnande och samtidigt täcker alla skiftande förhållandensom
kvarstår därför. Det föreslås sålunda avtalsparterna inteatt, om
kommit överens godset skall avlämnas påannat, den platsom som

hartransportören Detta innebär detangett. alltid åliggeratt trans-
portören närmare platsenatt för avlämnandet.ange

Godset skall också enligt förslaget avlämnas inom den tid som
hartransportören Detta motiverasangett. godset bör finnasattav

tillgängligt för på sådantransportören tid han kanatt trai-rangera
lers, placera farligt gods på anvisad plats osv.

Andra punkten §90 andra stycketmotsvarar sjölagen någonoch
ändring i åsyftassak inte. Endast ordvalet har till stycke-anpassats
godshanteringen. Här bör därför framhållas intetransportörenatt

har bestämmanderätten hurensam över godset avlämnas.7skall
Även avsändaren kan ha beaktansvärda synpunkter på godsets stuv-
ning.

Med för avlämnandetsättet förstås dels den ordning i vilken godset
avlämnas, dels det på vilketsätt godset har till ombord-anpassats
tagandet. När godset avlämnas vid terminal har ordningen och sättet
normalt ingen betydelse. Vid vissa styckegodstransportertyper av
kan dock hatransportören anledning vilja ha godset avlämnat påatt

sättsärskilt
När det gäller godsets skick får beträffande emballage praxis vid

olika fart och godsslag betydelsestörsta såvida inte över-parterna
enskommit Godset skall avlämnas såannat. detom kanatt tas
ombord bekvämt och säkert. Med ordet bekvämt inte änannatavses
vad i nuvarande lagtext uttrycks med ordet bekvämligen.som God-

skall såledesset ändamålsenligt ordnat för hantering ochvara trans-
Om exempelvisport. trävaror itransporteras ett system ärsom

uppbyggt för enhetslastat gods, skall avsändaren till attse varorna
avlämnas i bandade buntar, vilkas yttermått in i systemet.passar

åliggerDet vidare avsändaren för godset kan hanterasatt attsvara
och påtransporteras säkert dvs.sätt, godsetett skall förpackatvara
så det vid normal hanteringatt och inte kommer tilltransport skada.

7NJA 1936 351.s.
Jfr ND 1928 218 och 1924 247 UfR 1924 728.s. s. s.
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Är på blir det därför vanligtvisgodset förpackat sättgängse trans-
påfår skador. emballageför uppkomna Kravetportören som svara

trader och för olikavarierar dock i skildanämnts typer varor.som av
vanligen helt oemballe-Fabriksnya bilar, exempelvis, transporteras

då ofrånkomligtsådana blir det vissarade. Vid transporter att
Är endast omfattningskador uppkommer. dessa ringa är trans-av

från så sådana framstårfri länge skadorportören somansvar, som
nedbringasnormala. modern linjefart har skadefrekvensen kunnatI

på ombord ochi ökad utsträckning. beror bilarna körsDetta att
iland. samtidigt särskild och iMen detta kräver omsorg, nyareen

alltvarit benägna läggautländsk praxis har domstolarna att ett
transportörenpåstörre ansvar

avsändaren självEtt speciellt problem föreligger packarnär en
container eller liknande transportanordning och därefter avlämnar
transportanordningen till dessa fall räcker det inteItransportören.
med de enskilda godsenheterna tillfredsställande packade.äratt
Även måste sådan skadas,stuvningen godset inteden inre attvara

i inne i transportanordningen. Somkomma rörelset.ex. attgenom
skäligframgår § i och för sig skyldighet i256 har transportören attav

vidgodset förpackats. godsetomfattning undersöka hur har När
dockcontainer liknande behöver hanavlämnandet i ellerär stuvat

endast det finns särskild anledningbesiktiga denna invändigt när att
sebristfälligt förpackat, eller säkratmisstänka godset är stuvatatt

paragraf.kommentaren till nästa
också§ sjölagen bortfraktaren skallI 89 första stycket taattanges

ombord ombesörja stuvningen. Skäl föreligger integodset och att ta
in bland styckegodsreglerna. Parter-motsvarande bestämmelseen

påframgår redan godset skall avlämnas platsskyldigheter attnas av
transportören angett.som

§256

såvälParagrafen motsvarighet i Haag-Visbyreglernasaknar som
sjölag.förhållande nuvarandeHamburgreglerna och i tillär även ny
under-skyldighetstycket allmännaFörsta transportörens attanger

Vadsöka förpackats tillfredsställandegodset har sätt.ett somom
fall.måste från fall tillskall skälig omfattning avgörasanses vara

det emballaget skall och kontrolleras.Klart är att yttre avsynas
transportanordningargäller såväl enskilda godsenheterDetta som

containrar och trailers.för enhetslastning, Har transportörent.ex.
misstänkapå eller eljest anledninggrund tidigare erfarenheter attav

framgårnågra sådana inte ytlig besiktning,brister även enom av

° 308, Continental shipper,Se i detta sammanhangrättsfallen Traviata, ND 1965s.
Canada, Court of 19.12.75., LI Rep. 234 1976 Birkshire,Federal Appeal, L samt

1977.Belgium, Commercial Court of 24.9.74 IPA 31Antwerp,
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måste undersökningen göras. Kontrollennoggrannare förpack-av
ningen skall inriktas inte endast på det ifrågavarande godset kanom
komma till skada eller på riskenävenutan godset på grundatt av
föreliggande brister kan förorsaka skada på människor, godsannat
eller egendom.

Regeln i andra punkten föreslås till ledning vid bedömningen av
de problem belysts bl.a. rättsfalletsom Tor Mercia NJA 1977genom

49. Vid medtransports. roro-fartyg komett lasten på meden
presenning täckt trailer i rörelse och föll lasten på bredvidstå-mot en
ende trailer och orsakade därvid skada. Den förstnämnda trailern
hade stuvats transportkunden och avlämnats färdiglastadav till re-
deriet. Domstolen ansåg, med utgångspunkt från redaren skulleatt
sörja för stuvningen, ålågdet redarenatt kontrolleraatt denävenatt
inre stuvningen skett enligt lämplig metod, materielanväntatt var

godtagbar beskaffenhet,av säkringsanordningarnaatt betryg-var
gande lastenhetensamt att iäven övrigt uppfyllde säkerhets-gängse
krav. Det förefaller inte realistiskt eller lämpligt därvidvara att
ålägga redaren innebärett skyldighetansvar varjeöppnasom att
transportanordning enhetskaraktär för kontrolleraav att att stuv-
ningen skett på vederbörligt sätt. Bestämmelsen har därför in-
skränkts till de fall då särskild anledning förekommer misstänkaatt
brister något slag. Sådan misstanke kanav exempelvis uppkomma
då enheten företer skador ocksåyttre på grund kännedommen av

brister vid tidigareom Hartransporter. avsändaren avlämnat en
färdiglastad transportenhet, behöver intetransportören den-öppna

för invändig kontroll endastna vidta skäligutan kontroll. Omyttre
hartransportören anledning misstänka bristfälligheteratt i fråga om

förpackning, stuvning eller säkring måste han dock besiktiga trans-
portanordningen invändigt.även

Andra stycket reglerar åliggandentransportörens bristernär har
upptäckts. Avsändaren skall underrättas bristerna och i förstaom
hand tillfälle undanröja dem.att Kan dettages inte ske, och är
bristerna inte det slaget skäligenatt transportören kan åtgärdaav
dem, föreligger inte någon skyldighet godset.att Un-transportera
derrättelsen kan lämnasäven till avlastaren såsom ombud för av-
sändaren.

257 §

Paragrafen 92§ sjölagenmotsvarar artikel 131 och 132 isamt
Hamburgreglerna. Den avsändarens skyldigheter vidanger trans-

farligt gods.port av
Första stycket innehåller föreskrifter märkning och avsända-om

upplysningsplikt. Däremot finnsrens inga föreskrifter hur farligtl om
gods skall förpackas och hanteras. Sådana föreskrifter förekommer
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försum-avsändarenOmlagstiftningen.offentligrättsligai dendock
enligtansvarigblir hanparagrafdennaenligtskyldighetersinamar

uppkommer.§ skadaför den291 som
1982821i lagenbl.a.finnsgodsfarligtBestämmelser omom

1982923.förordningtillhörandemedgodsfarligttransport av
fö-särskildameddelatSjöfartsverketharBeträffande sjötransporter

igodsfarligtsjösstillkungörelsei transportreskrifter avomen
SJÖFS byg-bestämmelserAngivna198417.förpackad form m.m.

konventionårs1974bl.a.överenskommelser,internationellapåger
och1974,SOLASkalladtill sjöss,människolivförsäkerhetenom

MaritimeInternationalIMDG-kodenutarbetadeIMOden av
C0de.’GoodsDangerous

far-begreppetdefinitionnågoninnehåller inteBestämmelsen av
samlingsbenämningendastskallligt gods. Begreppet enses som

orsakakanpå eller sättanordningaroch annatettolika ämnen som
be-egendom. För närmaremiljö ellerpå människor,skador en

offentligrätts-bland dehandi förstasökasmåste ledningstämning
innehållergodsfarligtLagenreglerna. ex-liga transport avom

skallolikauppräkning ansesempelvis typer somvaroravaven
Iklasser.indelning iförordningentillhörandedenfarliga och en

SO-vidareföreskrivskungörelse attangivnaSjöfartsverkets ovan
tillämpning. InteskallIMDG-koden ägaochVIIkapitelLAS 1974

Även beskrivshärgods.farligtdefinierarregelverkdessaheller
iindelninguppräkning ochfarligtsåsomgodsolika slag genomav

omfattasintegodsetifrågavarandedetMen avklasser. även om
utesluterintedettaobserverassäkerhetsföreskrifter bör attnämnda

paragraf.dennaenligtfarligtändå kangodsetatt somanses
upplysnings-iakttaavlastarenåligger det§ sjölagen attEnligt 92

skadaförhålls ansvarigbefraktarenmedanskyldigheten orsa-som
kändebortfraktarenhar lastatsstyckegodsfarligt attutankas attav

änd-föreslås denbestämmelseförevarandebeskaffenhet. Itill dess
såPå sättavsändaren.påläggsupplysningsskyldighetenringen att

ansvarigeoch denupplysningsskyldigedenblir person.samma
farligtmärkaskyldighetabsolut attföreliggerEnligt förslaget en

påberoendevarierakangodsetmärkagods. Eftersom sättet att
hurintefråga har närmare angettsdetgodsvilken ärtyp omav

lämpligtpå sätt.skalldenna görasendastskall ske,märkningen att
m.m. gällersymbolermärkningsföreskriftersärskildadäremotOm

iakttas.föreskrifterdessagivetvisfråga skallgodsför det ärvarom
medfår bedömasgod tidunderrättelse iskallVad varaansessom

måste hän-Bl.a.särskilda fallet.i detomständigheternatillhänsyn
säkerhetsåt-erforderligadeochbeskaffenhetgodsetshurtilltassyn

’ 19818294.Se närmare prop.
82-83.197433Jfr s.prop.
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gärderna kan påverka lastplanen. Många gånger kan det räcka att
transportören och undertransportören får besked godsets be-om
skaffenhet och eventuella säkerhetsâtgärder vid avlämnandet. I and-

fall fordras underrättelsera att lämnas vid betydligt tidigareen
tidpunkt för nödvändiga åtgärderatt skall hinna vidtas. Att under-
rättelse lämnas vid bokningen kan tillräckligt godset sedanvara om
avlämnas till Omtransportören. avlämnandet sker till denänannan
hos vilken bokning har gjorts måste dock underrättelse lämnas med

tidsmarginal tillsamma även den senare.
Andra stycket innehåller föreskrift upplysningsskyldigheten om

även i andra fall då godset sådanär beskaffenhetav att transporten
kan medföra risker eller väsentliga olägenheter. Bestämmelsen, som

§92motsvarar andra stycket sjölagen, situationer då godsetavser
inte farligtär i sig självt. Som exempel kan nämnas krigskontraband
eller gods känslig kan föranledaav annan natur, internationellasom
förvecklingar eller i fall betydandevart olägenheter för transportö-

embargon e.d.. Det kanren också sigröra produkter därom
farligheten aktiveras först i förening med vissa andra omständig-
heter, exempelvis lastning invid visst förhöjdett ämne,annat tempe-

medförratur explosionsbenägenhetsom och liknande.
Särskilda ansvarsbestämmelser för farligt gods finns i 291 Det

kan också erinras skyldigheten enligt 260 § i vissa fallom betalaatt
frakt godset intetrots finnsatt i behåll vid slut.transportens

258 §

Paragrafen 93 § förstamotsvarar stycket sjölagen.
Föreskriften skyldighet lämna upplysningom att godsnärom

fordrar särskild vård grundas på tanken avsändaren denatt är som
bäst känner till godset och det särskilda krav på vården dettaav som
kan föreligga. Vad skall med särskild vård fårsom frånavses avgöras
fall till fall. Det är nämligen givet yrkesmässigatt man av trans-en

kanportör kräva ganska omfattande varukännedom. Iblanden kan
transportören till och med ha kunskapstörre än avsändarenen om
hur godset skall transporteras.

Underrättelse gods fordrar särskild vårdatt skall, påom samma
sätt vid farligt gods, lämnas tillsom och dentransportören under-

till vilken Äventransportör avsändaren avlämnar godset. frågai om
innebörden uttrycket i god tid kan hänvisas till vadav sagtssom
under 257 Underrättelsen måste således lämnas så lång tid i
förväg praktiska möjligheteratt föreligger förberedaatt mottagan-
det.

Vid behov skall godset märkas. Regeln har tillkommit för såatt
långt möjligt eliminera risken för sammanblandning gods medav
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nödvändig,dock intevårdbehov. märkningfallvissaI ärolika
normaltfryslasterkyl- ochkylredareexempelvis när emottar aven

slag.
ellerföreskrifterlämnaskyldighet atti sinBrister avsändaren att

skadeståndsansvar.påverka transportörensdettagodset kanmärka
frånfriheltnämligen transportörenstycket§ första är275Enligt

påförelegatförsummelse inteellerfelvisahan kan attomansvar
sida.hans

onödig.såsomutgåföreslåssjölagenstycket§ andrai 93Regeln
Eftersomavsedd.dock integällervad ärNågon skillnad mot nusom

medskernormaltfrågadet här ärdet slagtransport omsomav
ellerbevakningförsiktighetsåtgärdersådanaiakttagande somav
ändåmåste avsändareni fartygetsgodsetplacering strongrum,av

speciellagodsetsupplysa art.transportören om

§259

ifinnsmottagandepå godsetsbevisutfärdandeBestämmelser avom
ellerstyrmanskvittonhand s.k.i förstaDärmed§ sjölagen.94 avses
ellerbefälhavarenutfärdasmottagningshandlingarliknande avsom

självständigvanligtdocklinjefartmodern ärI att enstyrmannen.
påutfärda kvittonbemyndigats mottagenharterminaloperatör att

harstycketförstaiAvfattningenterminalkvitton.s.k. textenlast, av
bemyndigakantill detta. Att transportörendärför annananpassats

följergodspåkvittoundertecknaställei sitt mottaget avettatt
såvälgällerBestämmelsenfullmaktsregler. trans-gentemotvanliga

undertransportör.portören som en
godsetavlämnardenutfärdasendastKvitto behöver somom

ordningsföreskrift närfårBestämmelsendet.begär som enses
tillsåledes,hardetta slagkvittoavtalats. Ettinte harannat av

bevisfunktionenendastexempelvis konossementet,frånskillnad av
gods blivitvisst mottaget.attom

andraochkonossementavlämnande kan även trans-Vid godsets
till de lagrumstycket hänvisarAndrautfärdas.portdokument som

tillämpliga.då blir

§260

§§ sjölagen.125ochi 124bestämmelsernaParagrafen motsvarar
§§.335317 ochfinns ibefraktningbestämmelser förMotsvarande
inteåsyftaspunktenstycket förstaförstaibestämmelsenMed
Tid-regler.gällandeförhållande tilländring iprincipiellnågon
mednågotjusteratsdockfastställande harför fraktenspunkten

3 1936 356.NJA s.
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hänsyn till godset vanligtvis avlämnas i terminal. Bestämmelsenatt
har dock liten praktisk betydelse på linjefartens område där frakten
normalt följer prislistor tarifferoch offentliggjorttransportörensom

värdei förväg. Regeln dock in dubio-regel medanses vara av som en
påtanke den mindre sjöfarten. Däremot föreskrivs i andra punkten

frakten förfaller till betalning redan vid mottagandet godset.att av
föreslåsRegeln såsom anpassning till praxis där i princip allen

styckegodsfrakt betalas i förskott.
Några regler s.k. överlossat gods föreslås inte, eftersom sådantom

gods mycket sällan förekommer vid styckegodstransporter. Skulle
situationen ändå uppstå bör problemet kunna lösas genom en ana-
log tillämpning §317 andra Grundläggandestycket. för funktio-av

denne påskall lämnatransportör är bestämmelseor-att utnen som
allt vad han faktiskt påmottagit avskeppningsorten varkenten -

mindre eller annat.mer,
andraReglerna i stycket bygger liksom §125 sjölagen på huvud-

principen utgåfrakt skall endast för gods finns behålli vidatt som
slut. Från denna regel har gjorts vissa undantag.transportens

Dessa principiellt medöverensstämmer motsvarande undantagsreg-
ler §i 335 första stycket.

Tredje stycket innehåller uttrycklig bestämmelse återbäringen om
frakt. Har frakten erlagts skall den betalas tillbaka i den månav

frakt enligt andra utgå.stycket inte skall

§261

Bestämmelsen i huvudsak §§131-134 sjölagen i de delarmotsvarar
dessa paragrafer förhållandetreglerar transportavtalet inte kannär
fullgöras på grund omständigheter på avsändarens sida. Eftersomav
styckegodsreglerna frånbrutits resebefraktningen till själv-ut ett
ständigt regelverk har förevarande bestämmelser kunnat anpassas
till styckegodstransporternas behov och därvid gjorts färre och enk-
lare. Exempelvis påverkar inte längre resebefraktningens regler om
överliggetid utformningen bestämmelserna. En allmän regelav om
avståndsfrakt har tagits in i 265

Genom huvudregeln i första stycket behåller avsändaren möjlig-

3 I vad månlast skall behålli har vållat svårigheter.ibland Somexempelansesvara
kan ofta citeratnämnas engelsktavgörande,Asfar Blundell 1896 Q.B. 123,ett v.
där fråga parti dadlar hamnat i Themsen och därför förklaratsettvar om som
otjänligt människoföda hade betydande värde råvara för sprittill-ettsom men som
verkning skulle behåll. Frågani besvaradesnekandemed hänvisningtillansesvara en
affärsmässigbedömning. Jfr The Caspian Sea, 1980 i Lloyds Rep. 91, där vissen
uppluckring den tidigare inställningenstränga möjligen skett. l norskaav ett par
rättsfall, Mariongoula ND 1933 294NHR och Høegh Carrier ND 1948 13NHRs. s.
rörande säd så skadad den inte kunde användastill människofödaattsom var men
likväl hade värde kraftfoder, blev utgången denett som motsatta.
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frånträdaheten transportavtalet innan börjatatt transporten mot att
transportören.han full skadeersättning tillutger

andra stycketI regleras hävatransportörens rätt att transportavta-
let och kräva ersättning för fraktförlust och skada. Somannan
förutsättning godsetgäller inte avlämnas till påtransportörenatt
avtalad tid. Ytterligare dock dröjsmåletkrävs medföratt att trans-

påbörjasinte kan i enlighet med vad varit förutsatt iporten som
avtalet, exempelvis godset skall ombord till viss bestämdatt tas en
avgång med linjen orimligteller extrakostnader skulleatt stora
uppstå för vid fullgörandet tidsplanen. Regelntransportören av

såledeshänvisar i överensstämmelse med allmänna avtalsrättsliga
tillprinciper väsentlighetsbedömning de olägenheteren av som

mångauppkommer för fallI kan det nämligentransportören. vara
likgiltigt för vid vilken avgång börjar.transportören transporten
Även avgång sådanbestämd i avtalet kan angivelseangettsom en en

avsedd endast tillförsäkra avsändaren vid denatt transportvara
Är underförståttangivna tiden. detta mellan avtalsparterna eller har

de för väsentlig vikt vid tidsangivelsenövrigt inte lagt föreligger
således någon hävningsrätt.inte omedelbar Vid linjefart måste dock
utgångspunkten fåravgång inte påfördröjas grundatt attvara en av
gods får såledesavlämnas för Avsändaren finna sig i väntasent. att
till avgång. innebär förseningenMen väsentligt avtals-etten senare
brott synvinkel, exempelvis utrymmesbristtransportörenssett ur om
uppstår fråneller avvikelse sker linjen,nödvändig kan han hävaen
avtalet och kräva skadeersättning.full

det förfråganI fall avsändaren avsiktgör transportörensomen
går hävningsrätten meddelande inte skäligförlorad lämnas inomom
tid, dock då tidgodset för Vad skäligärsenast transport.mottas som
i detta sammanhang måste efter omständigheterna.bedömas Av-
sändarens intresse få så möj-hävningsmeddelandet snartattav som
ligt dock alltidär betydelse, eftersom viljahan kan tänkasstorav
undersöka andra god-transportmöjligheter eljest förfogaeller över

något sätt.set annat
Såsom enligt gällande sjölag enligt tredje stycket avsändarenkan

eller också godseti hans ställe begäraträttmottagare atten som
lossas och lämnas i ingårmellanhamn i Avvikelseut en som resan.
från linjen såledeskommer inte fråga.i En självständig förutsättning

godset kan lossasär skada eller olägenhet föratt transportörenutan
föreller andra transportkunder. Varje skada eller olägenhet avskär

dock möjligheteninte till avbrytande skadan eller olägen-ett utan
måsteheten bli väsentlig och beaktansvärd.antas

Fjärde stycket stadgar 343 § haandra fjärde styckena skallatt -
motsvarande tillämpning. Dessa regler behandlar bl.a. skyldigheten

Se Sjölagskommentarenhärom Godsbefordran 204närmare ff.s.
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befrielseskada gods inte avlämnassöka begränsa samtatt en om
extraordinäraförekomsten vissafrån ersättningsskyldighet vid av

däromhänvisa till vadomständigheter. Det räcker sägsatt som
Vad skyldigheten begränsaunder nämnda paragraf. gäller att en

påpekasgods skall här endastskada med attannatatt tagenom
sådanakapacitetsförhållandena vid linjefart vanligtvis är att trans-
någongods oberoende avsändaremedkanportören ta annat av om

frågaså fall blir det intefrånträder eller inte. Iavtalet göraattom
vid skadeberäkningen.bortfall fraktavdrag för annanav

262 §

§ § sjölagenoch 101 första stycket ochstycket 98Första motsvarar
åsyftas Med tillbörlig skyndsamhet inågon ändring i sak inte. avses

inte överskrida rimlig tidgenerell skyldighetförsta hand att enen
fullgörande.för transportavtalets

betydande frihetstyckegods harVid transportörentransport enav
till bestämmelseorten. Hanvälja godset skallhur transporterasatt

väljasåledes också inom för bestämmelsen denhar rätt att ramen
ändamålsenlig. skiljerdetta avseende sigIärtransportrutt mestsom

förhållerfrån sig restriktiv tillnordisk praxis engelsk rätt ensom
sådan valrätt.

får98§ sjölagen deviation, dvs. avvikelseEnligt andra stycket
företas endast för räddafrån avtalad sedvanligeller resväg, att

gods eller skäligeller bärga fartyg ellermänniskoliv av annan an-
några ändringar i sak. motsvarandeledning. heller här EnInte görs

framgårdevierabestämmelse saknas dock i förslaget. Rätten att
ansvarsreglerna i 275på indirektistället sättett genom

Vårdplik-omsorgsplikt oförändrad.Likaså förblir transportörens
lastägarens frånintressenskyldigheten tillochten att ta vararvara

till dess han lämnar det.det godsettransportören att utatt mottar
såsomnödvändigt i nuvarandeDet har dock inte att- text-ansetts

åtgärder åligger honom. Om utlämnandeprecisera de olika ettsom
möjlighet ensidigt befria fråninte sigkan ske har transportören att

vårdplikten lägga godset i förvar enligt 271att uppgenom
också plikt företrädaOmsorgsplikten innebär lastägarenatten

åtgärdernödvändiga med avseendetredje och vidtagentemot man
regleras i 266godset. Detta närmare

76§ sjölagen,Andra stycket, behandlarmot trans-svararsom
hålla i behörigt skick. Uttrycketskyldighet fartygetportörens att

sjövärdighet sjörättslig terminologianvänds för närvarande i svensk

5 SjölagskommentarenGodsbefordran 115.s.
Omsorgsplikten avsändarensåsomgäller inte bara avtalspart motmot utan envar

å i det bakomli ande kö avtalet,odset. Det kan, beroende villkorenägare av g P 8B P
eller förmedlande bank.mottagarenvara en
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för beteckna fartygs sjöduglighet i tekniskatt eller inskränktett me-
ning. Däremot innefattas inte andra i fartygets behörigamoment
skick, såsom bemanning och proviantering, den s.k. resevärdigheten,
eller lastrummens lämplighet föra last, den s.k lastvärdigheten.att I
dansk och norsk terminologi omfattar däremot sjövärdighetsbegrep-

också ‘7och lastvärdigheten. Den skillnadpet på grund här-rese- som
föreligger i utformningen mellan den svenska de danska ochav resp.

norska lagtexterna finns det inte längre skäl behålla. Därför före-att
slås i denna paragraf sjövärdighetsbegreppett överensstämmersom

lagtext.med dansk och norsk Detta innebär sjövärdighetsbe-att
inte längre blir något absolut eller enhetligt begrepp.greppet Sjövär-

digheten blir relativ och bestämningen måste utifrån detgöras sam-
manhang eller den avtalstyp det frågaär Begreppsbeståmningenom.
föranleder dock ingen materiell 1förändring gällande Dockrätt.av
bör observeras uttrycket i vilka godset lastas, vilket uttryckavses ge

vid styckegodstransport kravet på lastutrymmenasatt goda skick i
första hand gäller de faktiskt i anspråk. Jämförtasrum som mot-
svarande §uttryck i 318 rörande resebefraktning.

De privaträttsliga sanktioner kan komma i fråga trans-som om
underlåterportören uppfylla förpliktelserna fartygetsatt sjö-om

värdighet hävningär transportavtalet och skadestånd. Förut-av
sättningarna för hävning §regleras i 264 och förutsättningarna för
skadestånd i 275 §§.och 276 Utöver dessa privaträttsliga sanktioner
föreligger straffrättsligt [323]även enligt § sjölagen.ett ansvar

Tredje stycket §101 andra stycket sjölagen ochmotsvarar reglerar
underrättelseplikt.transportörens Denna plikt infördes i samband

med sjöförklaring rörande lastskada gjordes fakultativ.att I för-
hållande till gällande bestämmelser föreslås underrättelseattnu
skall lämnas godset försenas.även när Berörda kan ha ettpersoner

såväl starkt intresse få vetskap försening skadaattav om en som en
på Likasågodset. föreslås den ändringen underrättelsen i förstaatt
hand skall lämnas till den avsändaren har På så sättangett.som
tillgodoser bruket i transportavtalen s.k. notifyattman ange en
address. sådanOm adress inte blir det naturligt iangetts atten
stället underrätta lastägaren eller avsändaren i nämnd ordning.nu

263 §

Förevarande paragraf reglerar möjlighetertransportörens att trans-
pågods däck. Reglernaportera i huvudsak medöverensstämmer

Se 1973137 114prop. s.
8 Jfr också vid 318
9 Som jämförelse och påexempel vad kan hänvisastill 9 och 175sagtssom nu
sjölagen till 363 § andra stycket.samt
2°Om sjövärdighetensolika former, SjölagskommentarenGodsbefordran ff.55se s.
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vad redan rättgäller i nordisk har konstrueratssom medmen
artikel 91 och 2 i Hamburgreglerna förebild.som

Första stycket §72 förstamotsvarar stycket och 91 § sjölagen. l
förtydligande syfte har dock tillagts däckslastning inte helleratt
strider transportavtalet i den månmot däckslastning krävs enligt lag
eller författning. Det kan exempelvis sigannan röra särskildaom
föreskrifter för visst slag farligt gods.av

Däckslastning kan innebära risk förstörre godset skadatär vidatt
framkomsten. I andra stycket föreslås därför i överensstämmelse
med Hamburgreglerna avtalad möjlighet till däckslastningatt skall

i det använda transportdokumentet. Dettaanges gäller således oav-
godset sedan lastas påsett däck eller inte. Vidom transport av

exempelvis containers kan det nämligen med de snabba transportru-
tiner föreligger ibland svårt fastställa vilkasom containersattvara

lastats på under däck.som resp.
Om underlåtittransportören göra anteckning iatt transportdoku-

eller han tillämpar dokumentlösamentet transportrutinerom och
underlåtit koda in motsvarandeatt upplysning i databasen, måste
han på visasätt däckslastningannat blivitatt avtalad. Gentemot en
tredje har förvärvat konossement i god fårman ett docksom tro ett
sådant avtal inte åberopas. Detta beror på konossementets egen-
skap exklusivt bevis, något kommit till uttryck såväliav Haag-som
Visbyreglerna Hamburgreglerna. Motsvarande gäller i dagsom en-
ligt §161 första stycket sjölagen.

På grund risken för skada på gods påav däcktransporterassom
krävs särskilda regler för Sådanatransportörens regler, vilkaansvar.
ansluter sig till Hamburgreglernas bestämmelser, i 284ges

264 §

Denna paragraf, gäller avsändarens hävarättsom att transportavta-
let vid dröjsmåltransportörens eller avtalsbrott på hans sida,annat

126 och 127 §§ sjölagen.motsvarar Reglerna har dock förenklats
och till den moderna linjefartenanpassats liksom till allmänna kon-
traktsrättsliga regler. Exempelvis upprätthålls inte lika strängen
hållning till hävning i gällande sjölag. Inte heller har inter-som
pellationsrätten i 126 § tredje stycket sjölagen upptagits bland styc-
kegodsreglerna.

Första stycket avsändaren kan hävaatt transportavtalet vidanger
väsentligt avtalsbrott. Det kan förutom dröjsmål sigröra andraom
former oriktig uppfyllelse, avtalsstridig lastning påav t.ex. däck.
Detta innebär regeln frånatt det särskiltanpassats stränga väsentlig-

l
i 2 Se SjölagskommentarenGodsbefordran 98 ff.s.23Haag-Visbyreglerna, däremot, omfattar inte däckslastning överhuvud se arti-

kel 1e.
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§ till det väsentlighetskrav126 sjölagennuvarandehetsrekvisitet i
påsärskilda kravetoch detcivilrättengäller inomallmänt attsom

väsentlighet har uteläm-avtalsbrottetsinsikt hos transportören om
ändå blir överväldigan-nats. inteskillnaden kanskepraktiskaDen

på fru-kravpå den engelskamed tanke rättenssärskiltde stor,
väl bidrar tillcommercial adventure, sättaof thestration att ensom

standard.internationell
bibehålls godsetdäremotförutsättning ärsjälvständigEn attsom

skadaåterlämnaskantilldet avlämnats transportörensedan utan
eller olä-transportkunder. Varje skadaför andraolägenheteroch

från ellerhäva. Skadanavsändarenintedockgenhet avskär att
inskränk-och beaktansvärd.väsentligmåste bliolägenheten antas

samtligaockså betydelse i de fallsaknakanhävningsrättenningen i
exempel-transportören,uppträderavsändare gentemotgemensamt

uppehåll undervid haveri ellervis annat resan.
får med hänsynväsentligt avtalsbrottmed avgörasVad som avses

inne-Transportavtaletssärskilda fallet.i detomständigheternatill
Således mycket kortvikt. kan ävenhåll därvidkan ettstorvara av

omedelbart häva transportörendröjsmål avsändaren rätt att omge
Helti fall inte.dröjsmålets betydelse andrakännedomhaft menom

ställasstyckegodstrafik kunnamodern störredock ibör detallmänt
skyndsamhetpå såvälavseendetidigare medkrav än omsorg som

godshanteringen.vid
måste meddelaframgår avsändarenandra stycketAv trans-att

tid hävningsrättenskälig föravsikt häva inomsinportören attatt
sammanhangskälig tid i dettaVadförlorad.inte skall ärsom

omständigheter.sammanvägning olikamåste bedömas avgenom en
alternati-kunnatid förbehov övervägaHärvid avsändarensär attav
vilja för-kan tänkasbeakta. Hantransportmöjligheter ävenattva

därsälja dendetpå någotfoga godset sätt, ortöver t.ex.annat
få hävnings-intressefinns. Men transportörensgodset även attav

praktisktbetydelse.möjligt Rentsåmeddelandet ärsnart avsom
också förlorad transportörenhävningsrättenkan att omgenom -

anträdalåter fartygetombord ellergodsetfår beskedintehan tar-
fortsättaeller resan.

sedan delavsändarenhävsOm transportavtalet trans-en avav
avståndsfrakt. Dettatillharblivit utförd rätttransportörenporten

§ fjärdeavståndsfrakt i 265regelnframgår den allmänna omav
skadeersättning,å ha tillsin sidaAvsändaren kan rättstycket.

kapitel i deni förevarandeansvarsreglernaenligtdirektantingen
fördröjsmål innefattarsituationen även sentsärskilda ettatt ett

dröjsmål enligt allmän-andra fallvidgodset ellerutlämnande avav

Sjölags-§§ sjölagen,23 i 126och 127hävningsrekvisitenAngående särskildade se
195-199.Godsbefordrankommentaren s.
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avtalsrättsliga regler. På grund denna generiska karaktärav som
styckegodstransporterna har i dag finns inte skäl vid dröjsmål iatt
allmänhet tillämpa de speciella ansvarsprinciper upptagits isom
130 § sjölagen. Gränsen mellan de olika ansvarsreglerna för dröjs-
mål dockär densamma den mellan ansvarsreglerna i 118 ochsom
130 §§ sjölagen.

265 §

Paragrafen reglerar förhållandena när transportavtalet inte kan full-
följas på grund omständigheter på sidatransportörens eller påav
grund vissa omständigheter. Reglernayttreav i huvudsakmotsvarar
107§ andra stycket, 128§ och 135-136 §§ sjölagen harmen an-

till den moderna linjefarten.passats De inte någonutgöraanses
uttömmande reglering fastlägger endast praktisktutan viktiga hu-
vudprinciper efter rimlig intresseavvägning mellanen transportavta-
lets parter.

Genom 1973 års sjölagsändringar inskränktes §128 sjölagen till
gälla det fallatt naturaluppfyllelse blivitatt omöjlig på grund attav

det i avtalet bestämda fartyget gått förlorat kondemnerats.eller
Regeln såledesär inte tillämplig så det finns möjlighetsnart att
slutföra med alternativttransporten fartyg. Alternativaett möjlig-
heter också detär pånormala styckegodstransporternas område där

i dag hartransporterna klart godscentrerad genetisk karaktär.en
Transportören har betydande frihet välja hur godset skallatten

Utövertransporteras. linjer finns ofta andra transportöreregna som
han kan utnyttja. Många baserartransportörer sin verksamhett.ex.
på ramavtal med andra förstatransportörer. I stycket stadgas därför

till skillnad vad fortsättningsvisävenmot bör gälla påsom- rese-
och tidsbefraktningsområdet transportavtalet inteatt faller bort av-
den anledningen det transporterande fartyget gåratt förlorat eller
kondemneras. Detta innebär transportörenatt regel har bådesom

ochrätt skyldighet organisera vidaretransportenatt godset, någotav
förenligtär väl med innehållet i de i praxis så vanligasom tranship-

mentklausulerna.
Det förhållandet fartyget går förloratatt eller kondemneras med-

för således inte transportförpliktelsen falleratt bort. Emellertid kan
det i situation finnas andra grunder för avtalets bortfall.samma Som
exempel kan fartyget förliser i sambandatt med krigsaktivite-anges

och därvidter transportören åberopakanatt sig direkt på reglerna i
tredje stycket. Andra hinder för fullföljande kantransportens vara
sådana i §24 köplagen 1905.angettssom

Bestämmelsen i §107 andra stycket sjölagen främst sikte på detar

3 Se 1973137 123.prop. s.
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då avtalade lossningshamnenfall fartyget inte kan anlöpa den
hinder. Om förbisett exempel-grund navigatoriska transportörenav

sådandjupgående får stå risken för detta. En regelvis fartygets han
linjefarten där de navigatoriska för-dock mindre väl förpassar

hållandena andra stycket stadgas i ställetnormalt kända. Iär att
lossnings-varje omständighet hindrar fartyget angöraattyttre som

skälig tid det kan sighamnen och lossa godset inom röra om-
väljaishinder, jordbävning, blockad rätttransportören attetc. ger—

fårtid därvidlämplig lossningshamn. Vad skäligärsomen annan
restriktivt med beaktande tidsfaktorns betydelsebedömas storaav

gods intelinjefart andra avsändares intresse derasvid och attav
fådet i de flesta fall möjligt godset vidare-försenas. Eftersom är att

från lossningshamnen till bestämmelseorten och transportörensänt
stå kostnaderna fordrar inte heller hänsy-normalt bör för de extra

någonskall behöva läng-till avsändaren väntatransportörenattnen
såledesväljertid. omständigheten han hamnDen äratt en annanre

uppfylld medinte liktydigt med transportförpliktelsen i ochäratt
sådant innehåll,lossningen godset. Avtalsklausuler med exem-av

närklausulem enligtpelvis den medför ordalagens.k. att trans-
sådan i mångafull frakt. En lösning kan dockkan krävaportören
Om därför ifall oskälig avsändaren. avslutasmot transportenvara

självden valda lossningshamnen och avsändaren eller mottagaren
avståndsfraktfår bör endastombesörja vidaretransporten kunna

intagits i fjärde stycket.krävas. Bestämmelser härom har
behållerpå krigsfara enligt tredje stycketVid hinder grund av

sin särskilda hävningsrätt. Reglerna ioch avsändarentransportören
§§ därvid tillämpas. Se därför vad349 och 351 skall närmare som

paragrafer.anförs vid dessa
avståndsfrakt fjärde stycket riskeni fördelarBestämmelserna om

godset inteför frakten lika och avsändaren närtransportören
på spridda reglerlämnas bestämmelseorten och motsvararut om

§ 135 § tredje stycketavståndsfrakt i 129 133 andra stycket och
på vid resebefraktning sesjölagen. harReglerna sättsamma som-

och har språkligt332 § under enda paragrafsamlats anpassatsen-
beräkning avståndsfrakten tvist itill olika situationer. Vid ochav

§i 332 andra tredje stycke-anledning därav har bestämmelserna och
§ hänvisa till335 motsvarande tillämpning, varför kansamt manna

vad anförs dessa paragrafer.vidsom

§266

framgårförpliktelser lastägarenallmännaTransportörens mot av
bestämmelser262 förevarande paragrafI närmare trans-omges

35 AfS Bd 7 335 ff.sådana Selvig. The freight risk,Se klausulernärmare s.om
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behörighetportörens och befogenhet företräda lastägaren i sär-att
skilda situationer.

Första och andra stycket vad stadgas i 102 ochmotsvarar som
§§103 sjölagen någonoch ändring åsyftasi sak inte. Förutom språk-

liga ändringar har lagtexten kortats. Uttrycket åtgärdersärskilda
skall såväl faktiska åtgärderrättsliga med godset. Deavse som
handlingsnormer i 103 § sjölagen bör också iakttassom anges av en
normalt omsorgsfull dettatransportör direkt i lagtex-utsägsutan att
ten.

I tredje stycket underrättelse vidtagna åtgärder skallattanges om
ske i enlighet med reglerna i 262 § tredje stycket. Detta innebär en
ändring i förhållande §till 103 andra stycket sjölagen. Syftet med
denna ändring dock endastär bruket iatt uppmuntra att trans-
portavtalen s.k. notify address.ange en

267 §

Paragrafen §104 sjölagen och reglerar lastägarensmotsvarar ansvar
för åtgärdertransportörens och utgifter för godsets behov.

De nuvarande reglerna för speciella ställnings-transportörens
fullmakt för lastägaren medför lastägaren-huvudmannen endastatt
häftar med godset. Detta sakansvar kvarleva frånanses vara en
det s.k. exekutionssystemet, i fråga redaransvarets be-som om
gränsning avskaffades redan 1928. Det finns inte några skäl att
bibehålla denna historiska ordning. Lastägaren bör, såsom normalt
gäller vid ställningsfullmakt, huvudregel ha personligt och obe-som
gränsat såväl tredjegentemot Dettatransportören.ansvar man som

uppenbartär när har handlat enligttransportören anvisning. Un-
dantag bör dock förgöras det fall handlartransportörenatt utan
anvisningar från lastägaren. Det personliga föreslås beståansvaret
även i sådant fall då åtgärderna med godsetett vidtas heltmen
utanför lastägarens kontroll bör han rimligen kunna begränsa detta

till godsets värde.ansvar

268 §

I denna paragraferoch följandenärmast regleras godsmottagarens
förhållande till Någon definitiontransportören. begreppet mot-av
tagare har inte nödvändig. Med förstås heltansetts mottagare
enkelt den i transportdokument eller påett sättsom annat anges

eller eljest visar sig behörigmottagare god-som mottagaresom av
exempelvis innehav originalset, innehavarko-ett ettgenom av av

Vem denna kan beroendeär villkorennossement. iperson vara av
bakomliggande köpavtal.ett

2°269-273 §§.
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Första stycket i förevarande paragraf skall spegel-ses som en ren
vändning reglerna för avlämnande godset såi 255 På sättav av
kan utlämnandet till till den moderna stycke-mottagaren anpassas
godshanteringen i terminal.

andraI stycket regleras transporträttsliga behörighetmottagarens
undersöka godset. Bestämmelsen i §sak identisk medatt är 111

sjölagen undersökningsrätt.och innebär generell Om mottaga-en
skulle godset efter sådanvägra besiktning återståratt ta emotren en

för lägga godsettransportören i enlighet med reglerna iatt upp
271

§269

För det fall transportavtal avviker från regeln i 260 § fraktatt ett att
skall betalas då godset lämnas till fraktkravetkantransportören

Ävenföras på konossement eller transporthandling. andraannan
fordringar hartransportören avsändaren, exempelvisgentemotsom
ersättning för sätt.överliggetid, kan påantecknas motsvarande I
förevarande paragraf regleras skyldighetermottagarens trans-om

sålunda fåttportören inte fullt betalt. En motsvarande bestämmelse
finns i dag i §112 sjölagen.

förstaI stycket regleras det fall fordringen förts på konosse-att ett
Fordringen måste framgåklart i enlighet §med reglerna i 299ment.

konossementets bevisverkan. Anledningen till detta är öns-om en
kan förhindra överraskande kostnader uppståskall föratt att en
konossementsinnehavare förvärvat konossementet i god tro.som

Om transportdokument eller doku-använtsannat ärtransporten
mentlös blir likaledes betalningsskyldig förmottagaren transportö-

fordringar. För förhindra okända efterkrav dock enligtärattrens
andra stycket förutsättning blivit underrättadatt mottagarenen om
kraven redan vid mottagandet godset eller det eljest medattav
hänsyn till måsteomständigheterna ståttha klart för honom att

fordringartransportörens inte har blivit betalda.
Skulle betalavägra fordringar hartransportörensmottagaren att

Ävendenne hålla innerätt godset enligt 270 sjöpanträtt före-att
ligger [251]enligt § sjölagen.

§270

Paragrafen, §113 sjölagen, innehåller bestämmelsermotsvararsom
retentionsrätt.transportörensom

Vad gäller de fordringar omfattas retentionsrätten åsyftassom av
första punkten inga ändringar i sak fåttlagtextenävengenom om en

27Se Sjölagskommentarennärmare Godsbefordran 133ff.s.
Z Angående vilka fordringar kan gällande, Sjölagskommentarengöras Gods-som se
befordran 136.s.
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ändrad konstruktion. Således kvarstår den principen transportö-att
kan sinutöva retentionsrätt i månden han har befogade kravren

enligt 269§ eller godset sådant häftar för fordran enligtsom en
bestämmelserna sjöpanträtt i [251]gods i § sjölagen. Somom ex-

påempel fordringar i sistnämnda avseende kan förutomnämnas -
sådana direkt [251]i § ersättning för överliggetid ellersom anges -

uppehåll i lossningshamnen på grundannat godset inteattav av-
hämtats inom den tid har Omtransportören fordringar-angett.som

inte betalas ändåär transportören skyldig lämna godsetna att ut om
ställer säkerhet för det fordrademottagaren beloppet. Det finns inte

skäl såsom i gällande sjölagatt precisera inärmare lagtexten hur— -
säkerheten skall anordnas. Denna skall givetvis, det inteäven om

uttryckligen, fullt godtagbar för ford-transportören. Detanges vara
rade beloppet kan nedsättas i allmänt förvar sådant för-ettom-
farande kan erbjudas eller hos godkändtransportören bankav-
eller mäklare. Det vanligaste lösasättet problemet äratt att mot-

låter utställa bankgaranti.tagaren en
Enligt 113 § tredje stycket sjölagen får utmätning inlastat godsav

inte påverka hållatransportörens godset inne.rätt Enatt mot-
svarande bestämmelse har obehövlig eftersom denna principansetts
får gälla redan på grund allmännaantas rättsregler.av

Om underlåter avhämta godsetmottagaren och i sambandatt
därmed betala fordringar återstårtransportörens endast för trans-

förvar.portören lägga godset iatt Därvid gäller reglerna iupp
271-273 §§.

§271

Paragrafen, §115 sjölagen, reglerarmotsvarar transportörenssom
ensidiga avveckling transportavtalet uppläggning god-av genom av
set. Bestämmelsen får sin tillämpning såväl när för-mottagaren
dröjer eller eljest inte medverkar till avlämnandet när mot-som

okänd.ärtagaren
Enligt första stycket får läggatransportören godset mot-upp om

inte avhämtar detta påtagaren angiven tid enligt 268 någonOm
bestämd tid inte kan godset läggas först sedan skäligangetts upp en
tid förflutit. Dessa ändringar i förhållande till lagtextens utformning
i §115 sjölagen föreslås anpassning till modern styckegods-som en
hantering i terminal. Om linjen ansluten tillär terminal kanen
således godset tänkas ligga kvar för avhämtning kortare tid utanen

2°Angående retentionsrättens bestånd vid uppläggning, Sjölagskommentarense
Godsbefordran 139.s.
3 Angående uppläggningens rättsverkan med avseende det transporträttsliga
vårdansvarel, 274se
J Särskilda bestämmelser för uppläggning då flera anmäler sig finns imottagare
303
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några olägenheter. Om däremot terminalhantering istörre saknas
lossningshamnen bör såsom i dag kunna läggatransportören upp- —
godset så det har lossats.snart

Uppläggningen skall iske säkert förvar. Med detta åsyftas bl.a.
måste välja förvaringsplats med tillbörligtransportörenatt en om-

Enligt sjörättslig tradition skall denna uppläggning ske hossorg. en
god.utomstående lastägaren skäligen kan för Den-taperson, som

kan exempelvis fristående terminalbolag.ettna vara
andraI stycket föreslås underrättelse skalluppläggningenatt om

ske till de §i 262 tredje sestycket närmarepersoner som anges
härom under denna paragraf. Om har för avsikttransportören att
sälja eller §förfoga det upplagda godset enligt 272sätt överannat
skall detta och skälig tidsfrist i underrättelsen.en anges

§272

Paragrafen § föreslås116 sjölagen. I sakligt avseendemotsvarar
ändringar främst godsetsvad gäller för försäljning.sättet

första stycketI regleras det normala fallet för försäljning. Trans-
skall kunna sälja såportören mycket godset hans fordringarattav

jämte försäljningskostnaderna blir betalda. särfall situa-Ett denär
tionen försäljning viss del godset kan orsaka betydandeatt av av en
värdeförstöring med avseende på återståendedet godset. Utan att
detta direkt i lagtexten måste sådanthan i fall handlautsågs även ett
på omsorgsfullt och exempelvis sälja hela det varupartisättett

fråga på såhan fåär kan betydligt högre prissätt ettvarom om per
mängdenhet. Det överskott uppstår skall därvid redovisas i sistasom

lastägaren.hand till Uppstår brist vid försäljningen är mot-en
i princip skyldig betala denna i månden personlig be-tagaren att

talningsskyldighet föreligger. Betalar han inte harheller denna
möjlighet få ersättning för sina kravtransportören att attgenom

vända sig avsändaren enligt reglerna i 273mot
§I 116 sjölagen stadgas försäljning godset i första hand skallatt av

ske offentlig auktion. har dockDet visat sig auktionattgenom en
priset.inte alltid Många gångerdet bästa försäljningkanger en

under hand fördelaktig. Med hänsyn föreslås itill dettavara mer
andra stycket endast skall förfara medtransportörenatt omsorg.

Det kan påtänkas godset, grund förskämning, inte kanatt t.ex. av
säljas eller det uppenbart försåljningssumman inte kommeräratt att

täcka försäljningskostnaderna. För inte skalltransportörenatt att
ådrabehöva sig ytterligare förluster tredje stycket han i ettattanger

sådant fall får förfoga godset på försvarligt iöver Det kansätt.annat

32Jfr SjölagskommentarenGodsbefordran 143-144.s.
33 §Jfr 21 järnvägstrafiklagen 1985192.
3‘ Se SOU 197666 285.s.
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det enskilda fallet helt enkelt innebära förrätt honom bort-en att
skaffa godset.

273 §

Paragrafen ersätter §117 sjölagen och reglerar rättsförhållandet
mellan transportören och avsändaren i det fall godset lämnas tillut
mottagaren dennetrots inteatt betalar sådana fordringar förtssom
på konossementet eller han eljest skall betalasom enligt trans-
portavtalet. Att vissa fordringar avsändarengentemot skall betalas

har oftamottagaren sinav grund i det bakomliggande köpavtalet -godset har sålts fob, cif använda betalningsrutiner.samtosv. -
Transportörens rätt kräva betalningatt dockär helt oberoende avvillkoren i köpet och grundar sig enbart på transportavtalet.

Enligt första stycket kvarstår regel avsändarens försom deansvar
fordringar förblir obetalda. Undantagsom dockgörs utlämnan-om
det godset medför skada förav avsändaren och måstetransportören
ha insett detta. Om transportören exempelvis lämnar godset tillut

insolventen mottagare krävautan att ersättning enligt konossemen-
kan situationentet sådan avsändarenatt befriasvara från sitt be-

talningsansvar.
I andra stycket dengörs ändringen avsändarenatt blir personligt

betalningsansvarig detoavsett upplagda godset säljsom eller inte.
En försäljning kan nämligen förenad med så olägenhetervara stora
att börtransportören kunna välja rikta sinaatt krav direkt mot
avsändaren. Om försäljning ändå sker fordringarnautan att blir
täckta leder den personliga betalningsskyldigheten till avsända-att

får för bristen.ren svara

274 §

Paragrafen godsansvaret tidsmässigtavser för transportören och har
motsvarighet i 118 § förstaen stycket sjölagen.

För närvarande gäller att bärtransportören för godsetansvaret
medan det i hansär vård ombord eller iland. Enligt §168 andra
stycket sjölagen kan han dock förbehålla sig frihet från föransvar
tiden före lastningens början och efter lossningens slut. Det tvingan-
de omfattar såledesansvaret bara tiden mellan lastning och lossning.
Även friskrivning har skett har iom praxis gränsen för det tvingande

inte kunnat drasansvaret alltför snävt. Detta har lett till problem
när det gäller i det enskildaatt fallet fastställa gränsen för trans-

ansvar.portörens Vid modern styckegodshantering sker emellerid
mottagandet och avlämnandet godset alltmer i terminal belägen iav

35Sebl.a. rättsfallen SelmaThordénNJA 1951 130och Bali NJA 1956 274,jfrs. Las.Plata NJA 1952 12.s.
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här-harAvtalsparternatransporterande fartyget.dettillanslutning
omfattalåta godsansvaretmåninaturligtfunnit detvid att samma

också attåstadkommerterminalperioden. såPå sätt manäven
försäkringssy-effektivaremedtillansvarskedjan etttäppsiluckor

terminalhanteringdentillanpassning avföljd. Somstem ensom
möjligasteockså iförochi dag attförekommersålundagodset som

förstaföreslås iberörtsproblempå deråda botmån ovansom
hanså längegodsetförtransportörenregelnstycket den ansvararatt

vård.i sindethar
avtalspraxis börnåtts iredanstadgadentillhänsynMed som

168§ andraibestämmelsergällandetillförhållandeiregeln nu
sjö-transportörensFörtvingande.också attgörassjölagenstycket

i lagtextenvidsträckt haralltförbliskalldärvid interättsliga ansvar
lastnings-igodsetvårdtillbegränsninggeografiskangivits aven

s.k.flestadeinnebärDetta att accesso-lossningshamnen.respektive
från fartygetochtillskerjärnvägstransporterochriska väg- som

transportörenOmsjörättsligadet ansvaret.omfattaskommer att av
funktio-naturlignågonpå platsgodset utandäremot emottar en

sjörättsligadetfråga blirärhamndentillanknytningnell varom
dettakommer överensavtalsparternaförst omgällandeansvaret om
utgörhellerintelagstiftningtransporträttsligochsärskilt annan

vägtransport.ansvarsreglertvingandeexempelvishindernågot om
från vilkentidpunkt, trans-denstycket närmareandraI anges

falletskallvård. Dettasinigodsetha varaskall ansesportören anses
Näravsändaren.frångodsetmottagithartransportörenfrån det att

för be-tidpunktenblirtransportörentillgodsetlämnaravsändaren
förtransportörensavgörande för närövergång ansvarsittningens

godsetoberoendegällerinträder. Dettasjölagen av omenligtgodset
hamnenterminal itillellersida somfartygetsvidöverlämnas en

till-förhinderinte attBestämmelsen utgördriver.transportören
transportörengods tarpåförvaringreglerallmännalämpa somom

skall transporteras.godsetförvaring ävenför senareemot om
lastnings-igällerföreskrifterandraellerenligt laggods somOm

någon privat-ellermyndighettillöverlämnasmåstehamnen en
fördetkan emottransportören tainnanjuridiskrättslig person

vilkenundertid,denintetransportörensomfattar ansvartransport,
Transportörensvård.förvararessådan an-isigbefinnergodset en
lagerhållaren över-ifrågavarandedenförstbörjar närsvarsperiod

däremot över-godsetOmbesittning.transportörensigodsetlämnar
transportören,anvisatsharnågontill t.ex. avlämnas somannan

lagerhållare,sådan ettt.ex.tillhands attliggadet närmasttorde en

l01.Combiconbill kl3° exempelvisSe
152Godsbefordran37 Sjölagskommentarenvidare s.Se
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självständigt terminalbolag, handlar ombud för transportörensom
med den verkan skallatt transportören ha godset i sin vård.anses

Tredje stycket den tidpunkt, då inteanger transportören längre
skall ha godset i sin vård. Detta skall inteanses fallet efter detvara

haratt transportören lämnat godset tillut Också i dettamottagaren.
fall det frågaär godset överlämnasatt iom fysiskamottagarens
besittning eller till företrädare fören mottagaren.

Inte heller hatransportören godset i sin vårdanses efter det att
godset har lagts för räkning i enlighetmottagarens medupp avtalet.
Ett sådant avtal kan ha träffats särskilt mellan transportören och

eller avsändarenmottagaren kan också ha kommit till uttryck imen
bestämmelse i transportdokumentet.en Godset kan haäven lagts

i enlighet med stadgad praxis harupp utvecklats mellansom parter-
fåroch då följa avtalet.na Bestämmelsen utesluteranses inteav att

skallmottagaren godset i fartygetta emot och själv lossa det, t.ex.
ombesörja ilandkörningen släpvagn eller container.av en en

Godset kan också läggas för räkning i enlighetmottagarensupp
med lag gäller i lossningshamnen. Med dettasom bl.a. be-avses
stämmelser förrätt läggatransportören godsetom att mot-upp om

intetagaren det. Godsettar kan såemot i fall läggas förupp
räkning medmottagarens den verkan transportörensatt ansvar upp-

hör. Detta gäller också administrativ lagstiftning hur gods skallom
läggas Godset kan också läggas i enlighetupp. med vad ärupp som
brukligt i lossningshamnen. sådantEtt bruk kan generellt ellervara

visst godsslag.ettavse
Slutligen inte längreatt transportören har godset i sin vårdanges

hannär har överlämnat det till myndighet eller någon tillen annan,
vilken godset enligt lag eller föreskrifter gäller i lossnings-som
hamnen måste överlämnas. Det kan fråga tull-t.ex. ellervara om
hamnmyndigheter eller lagerhållare i lossningshamnen harsom mo-

pånopol jfrgods detatt ta omtaladeemot Bali-fallet.nyss

275 §

Denna paragraf jämte 276 och 278 §§ 118§ sjölagen.motsvarar
Lagtexten har dock genomgått redaktionell omarbetning. Bl.a.en
föreslås reglerna efteratt sitt sammanhang i paragrafergrupperas tre
för göra ansvarsproblematikenatt lättillgänglig. I förevarandemer
paragraf såledesregleras det grundläggande för påskadaansvaret
godset medan vid nautiskt fel och brandansvaret regleras i 276 § och

för skada till följd dröjsmålansvaret med utlämnandet godset iav av
278 Bestämmelsen innehåller på vissa punkter alternativa texter
baserade på Haag-Visbyreglerna respektive Hamburgreglerna.

Genom bestämmelsen i första stycket bibehålls det generella pre-
sumtionsansvaret för skada på godset. Detta gäller för skadaäven
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måndenpå däck ividochdjurlevande transportvid transport av
nautisktförreglerna§§. Eftersomoch 284277följerinteannat av

föreslåsHaag-Visbyalternativ att§ dess276 iiinförsbrandochfel
onödig.såsomövrigti utmönstraskatalogenvälkända s.k.den

vilkenHaag-Visbyreglerna,42 iartikeliförebildsinharDenna
friskrivningsklausulergodtagnaförteckning överegentligen utgör en

års sjölags-1973vidinfördesdentillskäletoch atti konossement,
så konventionstrogenlagtextenönskan göraändringar attenvar

sigvisatemellertid attdetErfarenhetsmässigt harmöjligt.som
rättsord-de ieftersomhuvudbryonödigtförorsakatbestämmelserna

sidanvidbetydelsesjälvständigsaknarbevisprövningmed fnningar
princi-förslagetalternativahuvudregeln. detLikaså byggerav

till Haag-förhållandeiskillnadNågonpresumerad culpa.pen om
utformatsdockharLagtextensåledes inte.åsyftasVisbyalternativet

förebild.Hamburgreglernasmed text som
principi-föreliggerpresumtionsregelnallmännadensidanVid av

skäligvidansvarsfrihetregelsärskildnågot behovellt inte omenav
56 i Ham-artikelmedendastharsyfteförtydligandedeviation. I

erin-uttryckligandra stycketintagits iförebildburgreglerna ensom
vidochmänniskolivräddningviddeviationsundantaget avomran

Även kansituationerandraegendom.ellerfartygbärgning annanav
ibesättningsmänlandsättningexempelvis enförekomma,dock av

och transportörenskäligvaritdeviationsådanOmmellanhamn. en
meddåfårskada avgörasinträffadförfrånfriföljaktligen enansvar

stycket.i förstapresumtionsregelnallmännafrån denutgångspunkt
för fall gemensamtHamburgreglernaiundantagethellerInte av

händelseI gemensamtsammanhang.i dettahaveri har omnämnts av
kapitlet] sjöla-[sjundehaveri ireglernanämligenhaveri gäller om

gen.
i57artikelochstyckettredje äri motsvararBestämmelsen ny

uttryckligenbestämmelsenMed att angeHamburgreglerna. avses
kanmån hani denculpaförendasttransportören egenansvararatt

Konventionsbestäm-inverkat.skadeorsakerandrapåvisa ävenatt
law-ländernafrånönskemåleftertillkommitharmelsen common

konkurrerandeochmedverkanreglerderastillmed hänsyn om
jfrbevisbörderegelbetydelsefrämstasinoch harskadeorsaker som

17.artikelmulti-modala transporterGenêvekonventionen om
sjölagenstycket1l8§ sistaifinnsvidkommandesvensktFör

be-påvållandedet fallförjämkningsregelsärskild attintagen en
iregelnskada. Eftersomuppkommentillmedverkatsidafraktarens

medvållande före-skadelidandesdeninnefattarstyckettredje även
jämkningsregel.sådannågot behovligger inte enav

RulesHaguethei Six LecturesCatalogue,33 RulesThe HagueBraekhus, onSe
31.GöteborgiSjörättsföreningen1967, nr
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276 §

Denna paragraf, innehåller alternativa lösningar, skallsom motses
bakgrund huvudregeln presumtionsansvar i 275 Haag-av om
Visbyalternativet återger den s.k. Haagregelkompromissen. Någon
ändring i åsyftassak inte i förhållande till gällande sjölagsregler.nu
Såsom vid §275 har reglerna endast genomgåttangetts redaktio-en

omarbetning.nell
Till första stycket i Haag-Visbyalternativet har således överförts

reglerna §i 118 andra astycket och b sjölagen nautiskt fel ochom
brand. Till andra stycket har överförts undantagsregeln i tredje
stycket i nämnda paragraf s.k. ursprunglig sjöovärdighet, inne-om
bärande ansvarsfrihetsgrunderna nautiskt felatt och brand enligt
första stycket bortfaller fartyget inte i sjövärdigt skick vidom var

anträdande. I lagtexten har dock uttrycket fartygets be-resans
höriga skick bytts ordet sjövärdigt. Anledningenut mot är att
sjövärdighetsbegreppet föreslås bli ändrat i överensstämmelse med
dansk lagtext.och norsk

Det skall understrykas regelnatt transportörens förattom ansvar
ursprunglig sjöovärdighet ansvarsundantagenöver alltjämttar är
begränsad till fall nautiskt fel eller brand. Om däremot s.k.av
kommersiellt fel föreligger, dvs. fel begånget vid handhavandet och
vården godset före eller under blir transportören ansvarig iav resan,
enlighet med huvudregeln i 275

Hamburgalternativet har utformats med artikel 54 i Hamburg-
reglerna förebild. Bestämmelserna innebär i jämförelse medsom
Haag-Visbyalternativet ansvarsfrihetsgrunden nautisktatt fel och
den särskilda regeln ursprunglig sjöovärdighet bortfaller. Vadom
gäller ansvarsfrihetsgrunden brand kvarstår denna bevisbördanmen
vilar på den kräver ersättning. Således åligger det enligt förstasom
stycket den vill kräva ersättning för förlust eller skada på grundsom

brand visa branden orsakatsatt culpa påattav transportö-genom
sida. Samma bevisregel gäller någon gällanderens gör fel ellerom

försummelse vid släckningsarbetet eller frågai det organiseradeom
brandskyddet. Dessa regler kan bakgrund svårighetenmotses attav
exakt fastställa brandorsaken, vilken ofta kan härledas till det trans-
porterade godset. En förklaring kan också den rättvändaattvara,
bevisbördan ansågs utgöra acceptabel kompromiss mellan alter-en
nativen antingen helt avskaffa eller helt behållaatt undantaget för
brand såsom det utformats i Haag-Visbyreglerna.

I andra stycket föreslås för denrätt skadelidande begäraatten
besiktning för klarläggande de omständigheternanärmare vidav en

3°En utförlig redogörelse för godsansvaretbyggt Haag-Visbyreglerna finns in-
i Sjölagskommentarentagen Godsbefordran 148ff.s.’ Se redogörelsenärmare härför under 262
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be-komplettera denfrämstbrand. Med regeln strängareattavses
Även påkalla be-dockharvisskyldigheten. rätttransportören att

intressen.tillvarata sinasiktning för kunnaatt

§277

§ enligtandra stycket sjölagenregeln i 168Paragrafen motsvarar
från vidfriskriva sig heltvilken kantransportören transportansvar

otillfredsställandedockbestämmelselevande djur. Denna ärav
oberoende skadeorsa-tillåter ansvarsfriskrivningeftersom den av

skadatillåtas mån förlust elleri denAnsvarsfrihet bör baraken. en
avelsdjursexempelvishänför sig till självaän transporten,annat

känslighet.inneboende
komplement tilli enlighet härmed ochEn regel ansvars-som

§ och § med artikel 55 i Ham-i 275 276 har utformatsreglerna
således frånfriförebild.burgreglerna Transportören är ansvarsom

iblirexempelvis kapplöpningshästar nervösatransporterassomom
skada.tillläggning och därför kommerenlighet med sin särskilda

iförpresumtionsansvaretFör mildra det allmänna transportörenatt
föreslås bevisbörderegel.särskild Kanförevarande situationer en

beträffandeföljt instruktioner lämnatshan visa han har deatt som
särskilda riskerhänföra till dedjuren och skadan kan attatt vara

levande djur, skall dettaföreligger vid transport presumerassom av
skadan helt ellersåvida skadelidande inte visarfallet, den attvara

på sida. Enpå försummelsedelvis berodde fel eller transportörens
docklevande djuryrkesmässigt årtransportör transporterarsom

instruktio-följt givnafrån endast därför haninte befriad attansvar
felaktiga.förståttmåstehan haner som var

§278

dröjsmålsansvaret § stycket§ i 118 förstaSåsom berörts vid 275 har
förstasjälvständig reglering. Regeln isjölagen brutits förut en

omarbetningförevarande paragraf innebär redaktionellstycket enav
såledesåsyftas inte. endastnågon ändring i sak Det är renamen

dröjsmålet förorsakar direktomfattas, dvs.dröjsmålsskador som
på deteffekter fysisk skadaskadligaformer änandra trans-av

godset. dröjsmålet på godsetorsakat skadaOmporterade även
imed tillämpning reglernauteslutande bedömasskall ansvaret av

275
dröjsmål. Harföreslås definition begreppetstycketandraI aven

dröjs-slut föreliggertid förbestämtavtalsparterna transportensen

godsetsansvarsundantagetför‘ Godsbefordran 324ochSjölagskommentarenJfr s.
Haagregelkatalogen.vice iinherent

Z Godsbefordran 104.§ Sjölagskommentaren258vidare underSe samt s.
‘3 154-155.GodsbefordranSe Sjölagskommentaren s.
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någon tid inte avtalatsmål tid överskrids. Om däremotdennanär
dendröjsmål föreligga godset inte lämnas inombör utomanses

omsorgsfullskäligt begäratransporttid det är trans-att av ensom
måste i det enskilda falletskäligt härvid bedömasVadportör. ärsom

omständigheter undersamtliga faktiskamed beaktande trans-av
för särskilt tids-eventuell rättspraxis. Med undantagochporten

jfr köprätten bör docks.k. fixköp inomgaranterade etttransporter
föranledaöverskridande transportfristen inteobetydligt ansvarav

transportörenför
Ominnehåller s.k. konverteringsregel. dröjs-Tredje stycket en

nämligen den har tillmålet tid kommerlängre rättvarat somen
gåttdet hade förlorat. Därföri situationgodset ofta omsamma som

behållfinns i eller inte denföreslås godset attoavsett om -—
gåttgodset för-kräva ersättningskadelidande skall kunna som om

dröjsmålet 60förutsättning dock ilorat enligt 275 En är att varat
frånhämtats artikel 53 i Hamburgreg-dagar. tidsgräns harDenna

påsin bygger transporträttsliglerna, regel i tur annansomen
konventionslagstiftning.

§279

§ sjölagenmed 120 första stycket ochParagrafen överensstämmer
inte. såledesnågon åsyftas Bestämmelsen skalländring i sak ses

skada på godsetskadevärderingsregel vid denäven omsom en ren
regel inte skall för indirekta skador ileder till ersättningatt gessom

möjlighet förindividuella intressen, särskildallmänhet eller t.ex. en
vidare till ovanligt högt pris. En längrelastägaren sälja godset ettatt

ersättningsskyldighet kan dock bli följden i det enskildagående
till speciellt intresse förenatfallet kändetransportören att ett varom

återspeglar då oftasig i frakten.med Dettatransporten.
påi samband med skada godset liggerDirekta skador uppkomna

enligttillämplighet och allmänna skade-utanför regelns ersätts
ståndsrättsliga kan sig utgifter vidgrundsatser. Det röra extraom

godset, kostnader för utsortering skadat godsutlämnandet av av
mån sådana inte hänföraeller besiktningskostnader i den tillär att

processkostnader. dröjsmålsskada finns i gällande sjölagFör ren
ingen direkt tillämplig värderingsregel. heller förevarande för-Inte

dröjsmålsskadaslag innehåller sådan Ersättning för enligtregel.en

begreppsbildning stödjer både 1978och Geneve-Denna sig Hamburgreglerna
konventionen 1980 redan tidigare rekommenderats med före-har i svenskrättmen

§bild i CMR, 1973137 Jfr den nordiska köplagen 25 väsentlig62.se prop. s. nya
betydelse.
‘5 Se skadevärderingen SjölagskommentarenGodsbefordran 168ff.inärmare om s.
Ö Se Selvig, Erstatningsberegningenved lasteskader1962, Sjörättsföreningen i Gö-

ocksåteborg 21 39 ND 1969 337. Rune i SvJT 21-22Se 1969samtnr s. s. s.
angåendetolkningen artikel b Haag-Visbyreglerna.45 iav
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§ får278 därför den beräknas utgångspunktmed frånäven allmänna
skadeståndetsgrundsatser omfattning.om

§280

innehållerFörslaget två alternativ till bestämmelser om ansvars-
Bestämmelsen i Haag-Visbyalternativetgränser. direktär mot-en

§svarighet till 120 andra stycket sjölagen, dock begränsningsbe-att
loppet justerats till heltal.närmaste

iDe lagtexten förekommande kolli och enhet hartermerna
vållat problem eftersom dessa tolkas olika i internationell rättsprax-
is. Några absolut bindande definitioner föreslås dock inte för
svensk vidkommande. I likhet medrätts vad skedde vid 1973som
års sjölagsändringar prop. 1973137 119 föreslås istället be-atts.
greppsbildningen fortsättningsvis åtlämnasäven rättstillämpning-
en. Vissa riktlinjer för tolkningen uttrycken framgår dockav av
281

Inte heller föreslås någon speciell bestämmelse för ersättaatt
reglerna i 120§ fjärde stycket sjölagen möjlighet avtalaattom
särskilt högre ansvarsbelopp. Sådana överenskommelser före-om
kommer mycket sällan i praktiken eftersom det normalt blir för-
månligare för transportkunden täcka det speciella skyddsbehovetatt

varuförsäkring. Om överenskommelse högregenom en om ansvars-
någon gång skullegräns önskvärd kan avtalsparterna ändåvara

avtala härom enligt den allmänna §regeln i 254 andra stycket och
också få beloppet påfört transportdokumentet §i enlighet med 296
punkt 13.

Även det förslag, helt bygger på Hamburgreglerna, inne-som
håller alternativa ersättningssystem gods skadats eller gåttnär för-
lorat har också kompletterats med särregler för dröjsmålsska-men
dor. förstaAnsvarsgränserna i stycket ligger cirka 25 högreprocent
jämförda med beloppen enligt Haag-Visbyalternativet. Uppjuste-
ringen ingen fullständig kompensation för den penningvärdeför-är

årsämring skett under kompromissartadutansom senare en sam-
manvägning flera faktorer. Av betydelse härvid det ökadeärstorav

Hamburgreglerna innebär slopandettransportansvaret som genom
bl.a. ansvarsfriheten för s.k. nautiskt fel. I förtydligande syfteav

föreslås begreppet skeppningsenhet införs iäven lagtexten. Där-att
med sker förhållandeklar igränsdragning till andra snarlikaen
internationella begrepp exempelvis customary freight unit.som
Men tillämpningssvårigheter ändå frågakan uppkomma särskilt i

‘7 En förklaring härtill kan Visbyreglernasfranska och engelska likaägeratt textvara
vitsord det franska ordet colis lär sakna exakt motsvarandeengelsktatt ettmen
uttryck.
‘3 Se i detta sammanhang of Carriers 1960, iSelvig, Unit Limitation Liability även
AfS Bd 5 35-80.s.
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bulklaster. I likhet med vadom anförts bör den närmaresom ovan
begreppsutformningen häräven lämnas åt rättstillämpningen.

Genom andra stycket i Hamburgalternativet införs särskilda regler
för begränsning ersättningen vid dröjsmålsskador. Bestämmelser-av

innebär schablonmässigt begränsadna ersättningen eftersom det
ofta kan svårt påvisa och värderaatt sådanavara skador. Om
dröjsmålet längre 60 dagarän utökas dockvarar ersättningsmöjlig-
heterna i enlighet med den konverteringsregel finns intagen isom
278 För undvika överkompensationatt skadelidandeen en

kombination de olikagenom ersättningssystemenen föreskrivsav i
tredje stycket att transportörens totala ersättningsskyldighet inte
skall överstiga belopp motsvarandeett omedelbar förlust allten av
det gods han för.som ansvarar

281 §

Paragrafen den s.k. samlastnings-upptar eller containerklausulen,
infördes i den svenska sjölagen isom samband med antagandet av

Haag-Visbyreglerna. Bestämmelsen, hjälpregelär för be-som en
räkning antalet kollin eller andra skeppningsenheterav vid sam-
lastat gods, överenstämmer helt med 120 § tredje stycket sjölagen.

Som förtydligandeett dock uttryckligen i lagtextenanges ävenatt
förlorad eller skadaden transportanordning skall räknas som en

enhet i ersättningshänseende. Bestämmelsens konstruktion medger
skadelidandeatt kan kombinera kolli-en och kilobegränsnings-

metoderna enligt §280 i syfte nå så högt begränsningsbeloppatt ett
möjligt.som

282 §

Bestämmelserna i denna paragraf överensstämmer i sak helt med
122 § första och andra stycket sjölagen även de genomgått vissaom
språkliga ändringar. I förtydligande syfte har dock också iangetts
andra stycket denatt transportören för harsom visaattsvarar att
han handlat i tjänsten eller haft uppdrag frånett transportören.
Reglerna, artikel 7 imotsvarar Hamburgreglerna,som har såsom
tidigare syftet förhindraatt reglernaatt transportörensom ansvars-
frihet och ansvarsbegränsning kringgås.

Vad gäller den s.k. Himalayaklausulen i andra stycket gäller den-
även självständiga medhjälpare tillna transportören, t.ex. ett stuve-

riföretag.
Att tillrätten ansvarsbegränsning kan upphöra i vissa fall framgår
283av

9 Jfr Sisula, Containerklausulen i Haag-Visbyreglerna 1970, Sjörättsföreningen iGöteborg 39.nr
5°Se 1973137 70-71 angåendeprop. den diskussions. förts internationelltsom omHimalayaklausulernasräckvidd.
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likaså preskrip-också erinrasskall attsammanhangdetta omI
ersättningsan-gäller5 ett[368] § punkt oavsettitionsreglerna om
grund prop.påellertransportavtaletgrundas annanspråk

121-122.1973137 s.

§283

egenfels.k.förbestämmelsersärskildainnehåller grovaParagrafen
medhjälpare.övrigaochanställdahostransportörensåvälhos som

styck-§ tredjeoch 122stycket§ femte120Reglerna, motsvararsom
Vidbestämmelse.endatillsammanförtssåledesharsjölagen, enet

passagerarbefordran194, 197iinfördessjölagsändringarårs1983
rekvisitetsubjektivadet§§ sjölagenglobalbegränsning237och

dvs.uppkomma,skullesannoliktskadasådaninsiktmed att
slagdetskada justförriskeninsett somhaskallskadevållaren av

innehållerÄven Hamburgreglernaiartikel 8uppkom.ocksåsenare
grundpåhari dagföreliggerdärförskillnadDenrekvisit.detta som
ringaskadeståndsrättsvenskiadekvansprincipenallmännadenav

bestämmelserolikasjölagensför göra ombetydelsepraktisk attmen
lokutio-föreslåshelt kongruenta attansvarsbegränsningförlust av

bestämmelse såPåförevarandeiinförsskada ävensådannen
befintligfrånledning hämtas ävenfalletenskildadetikansätt

områden.på övrigarättspraxis
fastställaproblemdetkan möta attbolagärtransportörenOm ett

bortfallorsakakan ettledning avbolagetsivilka sompersoner
sådanskall haKlart äransvarsbegränsningen. enatt personen

företrädabefogenheter trans-sådana attochställningsjälvständig
denEndastföreligga.kanidentifikation om-ansesportören att en

påbefälhavare trans-ifråga ettär avständigheten att personen
tillräckligt.intesåledesfartyg ärportörens

§284

andra§i 168bestämmelsemotsvarandeersättaParagrafen enavses
frånheltsigfriskrivakantransportörenvilkenenligtsjölagenstycket

bestämmelsesådanEnpå däck.gods transporterasför somansvar
obe-ansvarsfriskrivningtillåterdeneftersomotillfredsställandeär

börinteansvarsfrihetföreslåsDärför attskadeorsaken.roende av
dentill änsighänförskada annatellerförlustmåndentillåtas i en

Ham-artikel 8 iochHaag-Visbyreglernae i45artikeli5 konventionstexternaJfr
damage.suchdamageburgreglerna resp. HovRSveautförligadesärskilt61 resonemangenav198652 NJArättsfalletJ s.

130-131.PassagerarbefordranSjölagskommentaren s.och rättspraxis iinternationellbefintligochproblemetförredogörelsen53 utförligaSeden
93 ff.RedaransvarSjölagskommentaren s.
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särskilda risk förenadär med däckslastning, dvs. förlusten ellersom
skadan påberor något sådant felaktig stuvning.som

Om således förlust eller skada uppstår med avseende på godsen
på däck skall såsom berörtstransporteras under 275§som - -

utifråntransportörens prövas de allmänna reglerna i 275-ansvar
278 §§, dock culpabedömningen måstegivetvisatt medgöras ut-
gångspunkt från det överenskomna Omtransportsättet. transportö-

däremot åsidosätter bestämmelserna däckslastning i §263ren om
åläggs han betydligt strängare bestämmelsernaett iansvar genom
förevarande paragraf.

Med artikel 93 och i4 Hamburgreglerna förebild föreslås isom
första och andra stycket åläggstransportören striktatt ett rent ansvar
för förlust eller skada till följd otillåten däckslastning. Om ettav
uttryckligt avtal lastning under däck föreligger och däckslastningom
ändå sker skall därutövertransportören ha gjort sigpresumeras
skyldig såtill allvarlig försummelse ansvarsbegränsningenatten
enligt 280 § helt faller bort.

sistnämndaI hänseende bör anmärkas de identifieringsproblem
rörande godset kan föreligga särskilt i modern containerfart.som
Genom den snabba ombordtagningstekniken kan det nämligen in-
träffa container misstag lastas på däckatt uttryckligt avtaltrotsen av

lastning under däck. För i möjligaste utsträckning förhindraattom
dessa situationer uppkommer bör avtalsparternaatt vinnlägga sig

iaktta reglerna i 258 § gods fordraratt särskild vård ochom om som
märkning tydligt utskilja den container eller de containrargenom

fråga. Omär dylika situationer ändå inte kan undvikas heltvarom
finns i ocksådag möjlighet till särskild försäkringstäckning av upp-
komna skador.

285 §

Bestämmelserna i första och andra stycket denna paragraf mot-av
§123 första stycket §och 168 tredje stycket sjölagen. Tredjesvarar

stycket är nytt.
Dessa regler, jämte de följandenärmast bestämmelserna i 286-

287 §§, i de falltransportansvaret anlitartransportörenavser en
undertransportör för helt eller delvis utföraatt transporten som
åtminstone till del skall utföras med fartyg. Därvid regleraren
lagen, liksom tidigare, endast sjötransportörens roll går påmen
denna punkt utanför sjötransporten.den Trots Haag-attrena
Visbyreglerna inte har uttryckliga sådanaregler för in-transporter
fördes års1973 sjölagsändringar bestämmelser härom pågenom

5‘ Se definitionen undertransportör i 251av
55SjölagskommentarenGodsbefordran 18, 186, 188-190.s.
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åladesavtalsslutande rättspo-transportörengrund. Dennationell av
inte uttryck-tvingandekvardröjandelitiska hänsyn ett ansvar om

mellanförutsättsklart transporteneller attavtalats parternaligen
Motsvarandetransportör.skulle utförasdelvisellerhelt annanav en
Även i artik-sjölagarna.nordiskaÖvrigainfördes i debestämmelser

regler införts,motsvarandeharHamburgreglernai10 och 11larna
Artik-krävs.namngivenmed transportöravtaluttryckligtdock att

lagstift-den nordiskaintryckstarktunderutformadelama är av
därförharöverläggningarnanordiskadeVidningen. numeraman

till Ham-heltnaturligt transportörensdetfunnit att anpassasansvar
krav.burgreglernas

§ sjöla-första stycketmed 123heltstycket överensstämmerFörsta
språkliga för-vissaåsyftas intesakändring iNågon trotsgen.

uttryckligen reglernastadgasbestämmelsen attändringar. I om
själv utförttillämpliga transportörenstyckegodstransport är som om

exempel-redan gällervilketinnebär attDettahela transporten. --
§ under-283ansvarig enligtobegränsatblirvis transportören om

vårds-uppsåtligen ellerskadaorsakathartransportören grovgenom
löshet.

föreslås andraiansvarsfriskrivningtillmöjlighetTransportörens
för-restriktivare iförebild, bliHamburgreglernamedstycket, som

sjölagen. Syftet§ ärtredje stycketi 168reglergällandehållande till
tvingandekringgående detförhindraeffektivtönskan ettatt aven

avtalsparternaendastförbehåll får görasEtttransportansvaret. om
ochgenomgångstransportöverenskommelseuttryckligträffat omen

undertransportörereller dedenocksådärmedsambandi namngett
dockdetavseendesistnämnda ärIdeltaga iskall transporten.som

fartyg,identifierbarklartbestämd ochtillräckligt grupp avatt en
slutligenstycke hardettaIlinjenellerACL ships,t.ex. anges.

placering i hän-bevisbördansbestämmelseuttryckligintagits omen
på godset.skadadelse av

likaledes tilloch syftarsåsomstycket nämntstredjeRegeln i är ny
tvingandedetkringgående transportansvaret.förhindra ettatt av

måndenogiltig iansvarsfriskrivning ärinnebärBestämmelsen att en
iskadelidandeförsättergenomgångstransportavtal enenett om

utförsjälvmedjämfört transportörenställningprocessuell attsämre
hela transporten.

§286

undertransportörensgällerstycket,förstaiBestämmelsen an-som
§ andra stycket123dröjsmålsskador,sak- ochför motsvararsvar

5° 1973137 122.Jfr s.prop.
12.57 1952Plata NJApraxisJfr med äldre La s.
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sjölagen. Endast språkliga och redaktionella ändringar har gjorts
och ändring i åsyftassak inte. Detta innebär bl.a. krav påatt
skadeersättning endast kan riktas den undertransportörmot som
har haft godset i sin vård då skadan inträffade.

undertransportörenAtt solidarisktär ansvarig med transportören
framgår 287 Utförs undertransporten mednu av annat transport-
medel fartyg gällerän ansvarsreglerna för transportmedlet.det
Sjölagen reglerar inte multimodala kombineradetransporter trans-
porter såvitt roll.sjötransportörensänannat avser

I andra stycket stadgas, med artikel 103 i Hamburgreglerna som
förebild, undertransportören inte kan bindas till åtagandenatt ut-

detöver tvingande skriftligttransportansvaret samtycke. Re-utan
geln föreslås skydd för undertransportören eftersomett hansom
inte nödvändigtvis måste känna till huvudavtalet mellan transportör
och avsändare.

287 §

Paragrafens bestämmelser, skall i samband med 285 ochsom ses
286 §§, överensstämmer helt med gällande språkligaEndasträtt.
och redaktionella ändringar föreslås förstai och andra stycket för att
tydligare och undertransportörenstransportörensange gemensam-

såsom detän för närvarande kommer till uttryck i §123ma ansvar
sjölagen. I förtydligande syfte föreslås också i tredje stycket, med
artikel 106 i Hamburgreglerna förebild, den regeln detattsom
tvingande skadelidandetransportansvaret tredjegentemot en man
inte hindrar interna regressavtal mellan och undertrans-transportör
portör.

288 §

Första stycket, innehåller alternativa bestämmelser,som avser re-
klamation vid förlust eller skada på godset och §121motsvararav
första stycket sjölagen. En underlåten reklamation innebär inte att
ersättningskravet upphör endast godset fortsättningsvisutan att pre-

ha varit i skick eller i det skick igottsumeras angetts transport-som
dokumentet. I det alternativa förslaget har reklamationsfristerna
förlängts i enlighet med artikel 191 i Hamburgreglerna. Likaså har

uttryckligen godsangetts att transportdoku-transporteras utansom
vid underlåten reklamation skallment ha överlämnats i gottanses

synligt tillstånd.

5 Se Sjölagskommentarcnnärmare Godbefordran 186-187.s.59Se 55.notovan
’ Reglerna preskription anspråk på grund lastskada [368]finns i §om av av m.m.
sjölagen.
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reklamationsfristenbådai förslagenobserverasDet bör att nor-
överförs idå godsetfrån tidpunktdenmalt räknas mottagarens

undersökapraktisk möjlighetsåledes haskallbesittning. Han att
godset. godset.förhandsbesiktningvidgällerDetta även aven

inte harellerskada kunde konstaterasnågon förlust ellerVare sig
15 dagaralternativtreklamera inomsinkvar rätt treattmottagaren

lämnades till honom.från sedandet godset ut
före-§ sjölagen,andra stycket121andra stycket,I motsvararsom

ändringenförebild denHamburgreglernaslås med artikel 193 i som
skadaendast gäller förlust ellerreklamationspliktenlättnaden iatt

felet intebesiktning. Omkonstaterad vidblivit gemensamensom
styck-huvudreglerna i förstasåledesbesiktningen gälleriakttas vid

et.
reellreklamationsregelinnehåller särskildstycketTredje aven ny

iartikel 195hardröjsmålsskador enligt 278 Regeln,förart som
inteersättningskravförebild, utesluterHamburgreglerna somsom

från godsetdagar detinom 60skriftligt tillframställs transportören
skallpreskriptionstidenkortatill Denöverlämnades mottagaren. ses
svårintedröjsmålsskada normaltbakgrund är attattmot enav

leder tillendastdröjsmål falli de flestaochkonstatera att ett
ersättningsanspråk.beloppsmässigt mindre

Även föreslås förochi fjärde stycketbestämmelsen attär ny
utförtsdåreklamationsskyldighetenunderlätta transporten enav

svårt förnämligenkanundertransportör. Det mottagaren avvara
ersättnings-reklamationstillfälletredan vid avgöragodset ettatt om

undertransportö-elleranspråk skall riktas transportören motmot
ren.

ochskall§ tredje sjölagenstycket transportörenEnligt 121 mot-
skada harbesiktiga godsetvarandra tillfälle närbereda atttagaren

hanödvändigtinteinträffat. harha Deteller kan attansetts enantas
motsvarande be-Någonrekommendation i lagtexten.sådan allmän

därför inte.föreslåsstämmelse

§289

dröjsmålsskador kansakskador ochpå grundförlusterUtöver enav
samband medförluster iockså drabbas andralastägare trans-enav

på grundkostnaderfall gäller uppkomnaPraktiskt viktiga avport.
haveri ellerbidrag vidbetalaskyldighet gemensamtattmottagarens

sådant bidragförersättningskyldighetsjötransportörens utgeatt
betalt.harbärgarlöneller mottagarensom

termi-till‘ till tullmyndighet elleröverlämnasexempelvisOm ochgodset lossas ett
tidpunkteninnebär dettainte kannalföretag, attmottagaren,representeraansessom

slutligt avhämtassenareläggstill dessgodsetinträdereklamationsskyldighetensför av
vidicke godsOm för lossatGrönfors,Se mottagetnärmare ansvaretmottagaren. men

2 1960 89-90.uppl.sjötransporter s.
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Förevarande paragraf reglerar dessa fall. Bestämmelsen iär ny
förhållande till sjölagen och artikel 242 i Hamburgreg-motsvarar
lerna. Artikeln, reglerar det slutliga för haveri- ochansvaretsom
bärgningskostnader, har utformats huvudsakligen på grundval av
den justering gjordes i regel i 1974 årsD version York-som av

ÄndringenAntwerpenreglerna SFS 1975607. såtolkas ha-att en
veriintressent kan haveribidragvägra i den mån ansvarsgrund-utge
ande fel eller försummelse föreligger på sida.transportörens

Genom förevarande bestämmelse klarläggandegörs förävenett
svensk Såledesdel.rätts skall i överensstämmelse med Hamburgreg-
lernas bestämmelse äga haveribidragrätt vägramottagaren att utge

ansvarsgrundande vållande föreligger påett sida.transportörensom
På grunder kan han också regressvis återkräva vad hansamma

Äventvingats betala i haveribidrag. i fall bärgning godsav av
föreslås i överensstämmelse med Hamburgreglerna förrätt mot-en

framställa regresskravtagaren föratt vadtransportörengentemot
han i bärgarlön.utgett

290 §

Paragrafen, reglerar avsändarens och hans medhjälpares skade-som
ståndsansvar ochtransportören med i detgentemot rättpersoner
transporterande fartyget, i sin förstaöverensstämmer punkt i sak

sjölagen.med 97 § första stycket andraI punkten föreslås, med
artikel 12 i Hamburgreglerna förebild, uttrycklig regel attsom en
också medhjälpares skall baseras på culpa. Skadeståndsan-ansvar

enligt dessa bestämmelser intedock begränsat påsvaret är samma
sätt vid förlust eller påskada gods orsakad transportörensom av
eller hans medhjälpare. Skadeståndets omfattning måste i stället
fastställas i det enskilda fallet med utgångspunkt från allmänna
skadeståndsrättsliga påregler kontraktsrättens område.

Avsändaren kan i vissa fall vid hantering farligt ådragods sigav
strikt för skada. Omett detta stadgas i 291rent ansvar

291 §

Denna paragraf reglerar avsändarens särskilda för farligtansvar
gods rättigheter åtgärdertransportörens vidta medsamt att av-

på sådantseende gods. Med undantag för den regel föreslås isom
tredje åsyftasstycket inte några ändringar i sak bestämmel-även om

omarbetats såväli redaktionellt språkligt hänseende förserna som
till terminologin vid styckegodstransport.att anpassas

Första stycket sikte på det fall den eller under-tar transportöratt

2 En redogörelsenärmare för regelns tillämplighet finns i Sjölagskommentaren
Godsbefordran 112 ff.s.
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till dess farliga beskaffen-godset inte kännertransportör mottarsom
§het styckegodsregeln i andraoch den speciella 97motsvaras av

§stycket sjölagen i första stycket lag.och regeln 119 Av-samma
sändaren åläggs således strikt för skada farligtorsakadett ansvar av

då §gods. Med farligt gods gods omfattas 257 förstaavses som av
stycket. varjeDetta gällersträngare transportörmotansvar som
får transportkedjan.godset hand i Om däremot avsändarenom
fullgjort sin upplysningsskyldighet kan intetransportören senare
åberopa på något sådant fårsig strikt denne. fallIgentemotansvar

skadeståndsanspråkeventuella i första hand riktas den förstemot
inte har upplysningarna vidare.lämnat Detsammatransportör som

gäller den förste fastän inte har läm-avsändarentransportören,om
ändåhonom de relevanta upplysningarna, har kännedomnat om

den fara försiktighetsåtgärdergodset och vilkarepresenterar som
underlåterskall vidtas upplysa transportörattmen en senare om

förhållandena.
vidOm inte kände till godsets farliga beskaffenhettransportören

också åtgärdermottagandet han vidta lämpliga föräger rätt attatt
från allundanskaffa godset. Om detta sker med omdöme han friär

skadeståndsskyldighet
Andra stycket har intagits med artikel 133 i Hamburgreglerna

framgårförebild. denna bestämmelse uttryckligen ingenAv attsom
det kan exempelvis sig iröra transportör trans-om en senare en-

farligaportkedja gods med kännedom dess be-mottarsom om-
skadeståndsanpråk på ansvarsgrund,skaffenhet kan framställa strikt

framgårprincip för övrigt indirekt första stycket. I enen som av
sådan §situation gäller huvudregeln i 290 avsändarens culpaan-om

det farliga godset.Han kan inte heller undanskaffasvar.
§tredje stycket andra sjöla-Bestämmelsen i 119 stycketmotsvarar
föreslås tillämpligfått tillämpning. blihar vidare Regelngen men en

på faravarje situation där gods plötsligt visar sig konkretutgöra en
kemikali-exempelvis sigför eller egendom. Det kan röra omperson

och avsändarenofarliga i sig transportörenärer som men som -
vid med visstovetande utvecklar lättantändlig kontakten gas-

Även hand-deni den situationen kan transportörämne.annat som
skadeståndsskyldighet förfarhar godset eliminera faran hanutan om

med omdöme.
skadeståndsskyldighet föreliggaUtöver den kan trans-omsom

exempelvis förstör farliga godset i onödan eller eljestdetportören
på ocksågivetvisomdömeslöst kan ersättningsskyldighetsättett
åläggas honom han framkallar godsets farliga egenskaper genomom

63 §Ansvaret för skadaorsakad godsenligt 257 andra stycket skall dock bedömasav
med tillämpning den i 290allmänna ansvarsregeln varvid avsändarenskänne-av
dom speciellaegenskaperhos godsetgivetvis påverkar sådanbedömning.om en

Jfr rättsfallet Despina GK 2 ND 1979 27.nr s.
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vårdslöst handhavande.ett Detta följer reglerna transportö-av om
allmänna presumtionsansvarrens enligt §275 och gemensamtom

haveri enligt [sjunde] kapitlet sjölagen.

292 §

Som närmare berörts vid 251 § tillämplighetenär styckegods-av
reglerna inte beroende konossement elleratt liknande handlingav
utfärdas. Detta motiveras främst med konossementets minskade
betydelse vid sidan andra transportdokument, exempelvisav sjö-
fraktsedlar se 308 §, och dokumentlösa där traditionel-transporter

pappersrutiner ersätts med elektroniska rutiner datorer plus
överföring på nätverk. Emellertid föreligger fortfarande behov av
konossementet internationelltett pappersdokument.som Detta bil-
dar nämligen samtidigt utgångspunkten för översättning till elek-en
troniska funktioner. I syfte detta sågöra enhetligtatt möjligtsom
har i artiklarna 14-17 i Hamburgreglerna upptagits bestämmelser

dess innehåll och rättsverkningar.om Dessa regler dockär inte
uttömmande varför måstede kompletteras med olika regler grun-
dade på nationell rätt. De konossementsregler föreslås i 292-som
307 §§ innebär anpassning till nämnda Hamburgregler. Någraen
stöder sig direkt på motsvarande konventionsbestämmelse, varav
följer vissa ändringar i sak. I övriga regler görs endast nödvändiga
språkliga och redaktionella ändringar med hänsyn till den föreslagna
styckegodsterminologin.

förstaI stycket definition konossement. Dennages en över-av
ensstämmer i huvudsak med gällande krav i §151 första stycket
sjölagen har fått så konventionstrogenmen utformningen som
möjligt. I förslaget exempelvis uttryckligen medanges artikel 17-i Hamburgreglerna förebild dokumentet skallattsom bevisutgöra-

avtal sjötransport,ett någotom tidigare varitom underförstått.som
Att konossementet skall undertecknat ellertransportörenvara av
någon handlar på hans vägnar framgårsom 296§ tredjenu av
stycket i förslaget.

Andra stycket överensstämmer helt §med 154 sjölagen någonoch
ändring i åsyftassak således inte. Av bestämmelsen framgår iatt
nordisk konossementrätt ett normalt löpandeär karaktär. Förav att

konossementett skall behandlas rektakonossement, dvs.ettsom
icke-löpande, krävs förbehåll för dettasom med uttryck ickesom

till order eller liknande uttryck.°°annat

s Senärmare konossementetsutveckling och dessolikaom funktioner i Sjölagskom-
Godsbefordranmentaren 274 ff.s.°° Ingenting hindrar dock enligt rektakonossementmottagareen ett att genom an-teckning konossementetanvisa lämnatransportören godseteller delatt dettaut avtill förvärvare s.k. deliveryannan orders. Detta skall inte förväxlas med konosse-

egenskapmentets löpandeatt icke-löpande.vara resp.
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utländskavissauppmärksammasbör attsammanhangdettaI
konossementetsvadhållningintarrättsordningar motsatt avseren
Är konosse-handling.icke-löpande ettlöpandekaraktär resp.av

bill ofstraights.k.visstillställtamerikansk rättunder person,ment
sjöfraktsedelf nordiskEndet ex-närmastlading, motsvarar en

vidlöpande konossementsiganvända ettportör att avavsersom
visstillutställsdettatilldärför personbör attgodstransporten se

innehavaren.tillellerliknande,ellerorderellermed tillägget
ochsjölagenstycket§160 förstastyckettredjeiRegeln motsvarar
Enomsättningsvärde.konossementetsstärkafrämstsyftedess är att

framgå konos-klartskallskyldigheterochrättigheter avförvärvares
befrakt-bakomliggandeivillkorenKännedom ettsementet. om

såvida intebetydelse,såledescerteparti saknarett enningsavtal
incorporations.k.i konossementetgjortshänvisninguttrycklig

så konosse-tillämpligblirregeln snartmarkeraclauses. För attatt
sjölagsregelgällandeimottagarenföreslåsblivit attomsattmentet

avsändaren.änkonossementetinnehavaretill annanändras av

§293

frånöverförtshargenomgångskonossements.k.reglerDessa om
ésyftats. förstaIi saknågra ändringar167§ sjölagen attutan

Ut-genomgångskonossement.definitionsåledesingårstycket aven
medförstås enlighetiskallbestämmelsenitransportörtrycket

framgårdefinition attdennai 251 Avtransportördefinitionen av
Försjötransportör. ettattendastkapitletimed transportör avses

meningkapitletsigenomgångskonossementskalldokument ettvara
utförasskallframgå detta transportensåledes avattmåste det av
utförasskallEn transport avänsjötransportörerflera somen.

igenomgångstransport närinteblirsjötransportörendast enen
vägtransportör.baradeltarytterligare t.ex. entransporten

genomgångs-utfärdarden ettföreskrivsstycketandraI att som
eventuellaiantecknasförhållandettillskyldigkonossement är attse

för-önskanfrämst attdettamed ärSyftetlokala konossement. en
konos-olikamellankonkurrenspå grundkomplikationerhindra av

skallupplysninggods även omför att gessement mensamma
transporteras.godsetvilkaundervillkorsamtliga

Mariusrektakonossement,Är ladingofbillstraight7 ettDeutgen,Se därom en
1985.103nr ansvars-genomgångstransportervidgodsansvaretför63 reglerAngående ändrade

§§.285-287m.m.friskrivning se GodsbefordranSjölagskommentareni s.hanteringen°° praktiskadenSenärmareom
318 ff.
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294 §

Reglerna har överförts från §95 sjölagen. Första och andra stycke-
också har sin motsvarighet i artiklarna 141na, ochsom 152 i

Hamburgreglerna, innebär ingen ändring i sak. I tredje stycket har
den regeln slopats avlastaren skall betala kostnadernaatt för en
uppdelning godset på flera konossement. fårDet tillräckligtav anses

avlastaren inte kanatt kräva särskilda konossement det innebärom
väsentliga olägenheter för transportören.

295 §

Denna paragraf, saknar motsvarighet i sjölagen, grundar sig påsom
artikel 142 i Hamburgreglerna. Bestämmelsen innebär ändring ien
förhållande till den traditionella uppfattningen befälhavarenatt en-
dast företräder fartygets ägare. Denna uppfattning avspeglas inte
längre i den kommersiella verkligheten, särskilt inte på styckegods-

område.transporternas I modern linjefart föreligger nämligen inte
den identifikation mellan den avtalande ochtransportören ägaren
till det fartyg godset påtransporterar sättsom samma som var
vanligt tidigare. Bruket i konossement s.k. identity of Carrier-av
klausuler utpekande endast fartygsägaren ansvarig för godsetsom
kan därför leda till orimliga resultat, i synnerhet fartyget ärom
inchartrat från land det därett änannat drivertransportören verk-
samhet. Genom den föreslagna regeln sker uttrycklignu en an-
passning svensk till den rum.7°rätt rättsutveckling ägtav som

296 §

Paragrafen innehåller bl.a. lista på vilka uppgifter konosse-etten
skall innehålla ochment de uppgiftskrav finnsmotsvarar in-som
i 151-152 sjölagen.och §§tagna 155 Dessa krav har kom-även

pletterats med ytterligare föreskrifter hämtade från artiklarna 14 och
15 i Hamburgreglerna. Som exempel kan påkrav angivandenämnas
i konossementet farligt gods eller fårgods skall eller lastas påattav
däck. Likaså skall transportörens och där han harortenanges namn
sitt huvudkontor och den konventionsreglering tillämplig påärsom

Syftet med dentransporten. utökade uppgiftsskyldigheten är att
stödja internationell i tolkningshänseendesträvan konos-att göraen
sementsdokumenten så standardiserade och enhetliga möjligt.som
Några sanktioner utelämnande uppgifter vadmot utöverav som-
indirekt kan drabba påtransportören grund uppgiftsansvaretav
enligt 299-300 §§ föreslås dock inte.-

7°Jfr det s.k. Lulu-målet NJA 1960 742 SOU 197210 angående54samts. s.
vidtagna ändringar i 123§ sjölagen.
7 Se Sjölagskommentarennärmare Godsbefordran 274-292 och 294——295.s.



199013SOUSpecialmotivering164

tillfreds-uttryckligen kunnaförklarasundertecknandepåKravet
denlförfaranden.elektroniskaochmekaniska nuställas genom

användningundgåttssvårighetdennahargällande sjölagen genom
undertecknaT tillSkäletförställetutfärda ibegreppetav

deSlutresultatetHamburgreglerna.lydelsenändringen avär av
bli detsamma.båda uttryckssätten är attavsett

§297

Hamburgreg-153 iartikelfrånhämtatsbestämmelse,dennaI som
enligtdokumentsuppgifterutelämnadeuttryckligenlerna, attanges
underkonossementegenskapdokumentets§ påverkarinte296 av

idefinitionenivillkorenuppfyllerövrigtidettaförutsättning att
obliga-uppgifternasåledes ärinnebär§ stycket. Detta attförsta292

tillsammansellersjälvständigtdemeningeni denendasttoriska att
Mendefinitionen.inödvändiga elementuppgifterandra utgörmed

sanktionernågra direktaföreslås inte§296undersåsom nämnts -——
uppgifter.utelämnademot

§298

såsomnordiskgällande rättmedBestämmelsen överensstämmer
stycket§ andra161och§ stycketandrauttryck i 152kommit tillden

med§296itill reglernasjölagen. dockharLagtexten anpassats
förebild.Hamburgreglerna161 iartikel som

§299

sådantlägger faststyckeförstai sittbl.a.paragraf,Denna som
utformatsharkonossementsutfärdarenföruppgiftsansvar somsom

nordisk rätt.gällandemedvårdansvar, överensstämmerfingeratett
förhållandegjorts iharändringarredaktionellaspråkliga ochEndast

§161såledesstycketsjölagsregler. Förstanuvarande motsvarartill
stycket regleras ävenandrasjölagen. Istyckettredjeochförsta

skyldig-påavseendemedbevisverkan mottagarenskonossementets
överliggetid. Reglernaförersättning mot-ochfraktbetalahet att

Av-§§ sjölagen.160och112kringutbildatspraxisden somsvarar
det fram-tillräckligtdetför fraktbetalningsskyldighet är attseende

förersättningVad gällerobetald.den ärgår konossementet attav
lastningshamnen utanöverliggetiden iöverliggetid detär avsessom

för-generellEni lagtexten.behövernödvändigtvisdetta angesatt
överliggetidsersättningbetalaskallklausultryckt mottagarenattom

fraktkravetskillnadmåste tillkravet mottillräckligdock inteär utan

276.Godsbefordran72 SjölagskommentarenJfr s.
289-GodsbefordranSjölagskommentaren73 72 och1973137 s.Se närmare s.prop.

292.
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beloppsmässigt preciserat för denvara fråga förärtransport varom
betalningsskyldighet skallatt inträda.

Av bestämmelserna i första och andra stycket framgår konos-att
omförlorar sin bevisverkansementet det kan visas över-att annat

enskommits mellan ochtransportören avsändaren. Enligt tredje
stycket gäller detta dock inte godtroende förvärvaremot en av
konossementet. Inte heller kan transportören enligt detta stycke
undandra sig sin undersökningsplikt vid godsets mottagande genom

bruka förbehållatt saidgenerell be etc. Dessaartav tomer
regler har sin motsvarighet i §161 första och andra stycket sjölagen
och syftar givetvis till stärka konossementetsatt omsättningsvärde.

300 §

Denna paragraf innehåller regler för transportörens rena eller
äkta uppgiftsansvar för hans skyldighet lämnasamt upplysningatt

avgivna indemnitetsförklaringar back letters.om Reglerna har sin
motsvarighet i 162 och 163 §§ sjölagen och någon ändring i sak
åsyftas inte. Detta innebär uppgiftsansvaret, byggeratt påsom
culpa, också framdeles kompletterar eller i vissa fall även överlappar
det fingerade vårdansvaret enligt 299 Som förtydligande harett
lagts till i lagtexten inte kantransportören begränsaatt det ansvar

utkrävs enligt förevarande bestämmelse.som
En bestämmelse i artikel 172 i Hamburgreglerna backattom

letters inte kan åberopas tredje gällergentemot regelen man som en
i svensk rätt detta har behövautan att uttryckligenansetts ianges
lagtexten. Vad gäller giltigheten back letter i förhållandetettav
mellan transportören och avlastaren regleras denna i 301

301 §

förstaI stycket fastställs det strikta avlastaren har föransvar som
lämnade uppgifter godset. Regeln överensstämmer heltom med
153 § sjölagen och har också motsvarighet i artikel 171 i Ham-en
burgreglerna.

Bestämmelserna i andra stycket är och har utformats mednya
artikel 173 i Hamburgreglerna förebild. Reglerna innebärsom att
alla krav huvudsakligentransportörens regressanspråk gentemot
avlastaren bortfaller vid brottslig samverkan mellan dem, någoten

för övrigt redan gälla i nordisksom pårätt grund allmännaanses av
rättsgrundsatser. Det kan exempelvis sigröra intygan-ett osantom
de transportören rörande vissa uppgifterav lämnats för att tassom
in i konossementet eller för uppgifter godsets synliga tillstånd.om

7‘ Sevidare 1973137 71 Sjölagskommentarenprop. Godsbefordransamts. 308-s.312.
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tidellerlastningshamnuppgifterfelaktigaförgällerDetsamma om
giltighetenprövningEnantedatering.exempelvislastning,för avav
får nämligenfallet. Detenskildai detmåste dock skeback letterett

för-kan riktaskritikallvarligingen motmånga falliattantas
situationerna därinnocentadedåsigfarandet. Det rör ex-om

felräkningmindremed ettuppkommerempelvis problem aven
kostnad förtidsspillan ochonödiggodsparti, där om-större en

indemnitetsförklaring.undgåsbästräkning genom en

§§302-305

fågällerparagrafer, vilka rättenförevarande attiBestämmelserna
konventions-på någonintesiggrundartill sig,godset utlämnat

internationella han-utbildatspå reglerreglering utan genomsom
medheltöverensstämmer mot-reglernaföreslagnadelsbruk. De

ändring-språkligaendastoch§§ sjölagen156-159svarande regler i
företagits.harar

§§306-307

vissareglerar rätts-paragrafer,förevarandeiBestämmelserna som
påutvecklatshari godkonossementförhållanden vid förvärv tro,av

bestämmel-motsvarandefrånhämtatsReglerna hargrund.nationell
åsyftas inte.i saknågra ändringaroch§§ sjölagen164-166iser

börföretagits. Detändringar harredaktionellaspråkliga ochEndast
kankaraktärterminologiskändringarytterligareobserveras att av

köplag.§ antagandetvidi 307nödvändigablikomma en nyatt av

§308

kommittransportdokumenticke-negotiablalinjefart harmodernI
densådant dokument äromfattning. Ettalltanvändning i störretill

regle-föreliggerwaybill. närmareBehovseasjöfraktsedeln atts.k.
Bestäm-detta dokument.användaderättsverkningarna ett avavra
paragrafföljandeoch iförevarandesåledes imelser härom ges

§.309
sjöfraktsedel.begreppetdefinitioninnehållerstycketFörsta aven

grundläggandetvåfrån deutgångspunktmedutformatsharDenna
artikelisådana detransportdokument angettshosfunktionerna ett

bevisnämligen ett trans-attHamburgreglerna, att18 i omvara
måsteDärjämteblivitgodsetochträffats mottaget.portavtal attom

lämnaåtagande transportören utinnehålla attdokumentet ett av
bl.a.innebärDetta atttill dengodset mottagare.anges somsom
från vadskillnadtilltill attkan lämnas utangodset mottagarenut -
behöveroriginaldokumentkonossementbrukvid ettgäller avsom -

helt oberoen-Utlämningsförfarandet äråterställas.ochpresenteras
transportdokumentet.självade av
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andraI stycket avsändarensägs kan förfoga godsetatt över under
exempelvistransporten, begära avbrytsatt att transportengenom

eller En förutsättningatt dockmottagare. ärgenom ange en ny att
avsändaren inte avstått från denna rättighet transportörengentemot
eller den angivne sedan godsetatt kommit fram tillmottagaren
bestämmelseorten hunnit framställa sitt anspråk på godsets utläm-
nande.

tredjeAv stycket framgår konossement kan begärasatt enligt
294 § så länge avsändaren har kvar sin förfoganderätt enligt andra
stycket. Senare kan transportkunden inte växla dokumentstyp; en

ståndpunkt skulle funktionerna.störaannan

309 §

Bestämmelserna i denna paragraf huvudsakligen sjöfraktse-avser
deln bevismedel och konossementsreglerna i 296motsvarar ochsom
298 §§. Med hänsyn till sjöfraktsedelns icke-negotiabla karaktär har
bestämmelserna i första stycket dokumentets innehåll gjortsom
enkla. Principerna för plikttransportörens undersöka riktighetenatt

lämnade godsuppgifter bör dock gälla för sjöfraktsedlaräven förav
på så få uppgifterna såsätt tillförlitligaatt möjligt. likhetI medsom

konossementet föreslås nämligen sjöfraktsedeln också bevisutgöra
transportvillkoren och godset mottagits i det skickom attom som

i dokumentet. Eftersom fraktsedelnangetts inte negotiabel harär
dock enligttransportören andra stycket till skillnad från vad isom-

vissa fall gäller vid konossement alltid möjlighet motbevisaatt-
dokumentets innehåll.

310 §

I denna paragraf regleras verkan s.k. jurisdiktions- ellerav pro-
rogationsklausuler vid styckegodstransport. Den avtalsfrihet isom

dag7°råder i utnyttjas oftastort på sådantsett sätt talan iatt an-
ledning godsskada eller dylikt endast kan väckas i den därav en stat

har sitttransportören huvudsakliga driftsställe, något i enskildasom
fall till och med kan svårt utreda. Syftetnärmare medattvara
bestämmelserna därförär främst förhindra kringgåendeatt ett av
den tvingande ansvarsregleringen i förevarande kapitel attgenom
vid tvist kärande tillförsäkras möjlighet väcka talan vid dom-en att
stolen för med rimlig anknytning till denort transport ären varom
fråga. I paragrafen alternativa lösningar för Haag-Visbyreglernages
respektive Hamburgreglerna.

75Se dennärmare rättsliga skillnaden mellan konossement och sjöfraktsedlarom
Grönfors i Festskrift till Hessler 1985 221 ff.s.7°Se Lind Rasmussen,närmare Jurisdiksjonsklausuler voldgiftsklausuler i søtrans-og
portavtaler, Marius 90 1984.nr
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exklusivstycket s.k. förhandsavtalförsta stadgasI att ett om
mån möjlighetdet inskränker kärandensjurisdiktion ogiltigt i denär

någon de domstolar där Kärandeväcka talan vidatt som anges.av
såväl transportkunden. De dom-därvidkan transportören somvara

tillhar naturlig anknytningi punkterna 1-3stolar ensom anges
skada bäst finnasExempelvis kan bevisning atttransporten. om en

lossningshamnen.tillgå faktiska lastnings- elleri den
innebärbegränsning till vissa angivna domstolarBestämmelsens

andranågot prorogation uteslutahinder inte föreligger attatt genom
betyder detta exempelvisHaag-Visbyalternativetdomstolar. I ettatt

vid den domstol där detkäranden föra talanavtal hindrar attsom
fårkvarstad i princip giltigbelagts medtransporterande fartyget

gällande praxis. Hamburg-med Iverkan. Detta överensstämmer
Tallanså intefår enligt punkten 4 ske. kanalternativet, däremot,

för den där fartyget ellervid domstolenalltid väckas ort annat
föremålblivit för kvarstad ellertillhör harfartyg, ägare,sammasom

måletssvaranden eftersäkerhetsåtgärd. sakEn är attannanannan
få målet flyttat till domstolmöjlighetanhängiggörande har att annan

däromför det omstämda beloppet. Seefter ställd säkerhet närmare
[337vid

möjlighet väcka talanstycket kärande alltidandra harEnligt atten
i transportavtalet eller iför denvid domstolen ort angetts ensom

framgår förstaredan stycket,prorogationsklausul. Detta somav
kärandensbegränsningar i valrätt. Bestämmelsenvissagällerendast

föravgörandetbetydelse vidfår transportörensnärmast av ansvar
förtydligandeenligt 285 Vidareundertransportör ettanges som

fritt avtala hur tvist skallkanuppkommitsedan tvist parternaatt en
den skallskall handläggas ellerden avgörasbehandlas, dvs. attvar

skiljedom.genom
skydd för konosse-stycket skalltredjeRegeln i ett enses som

Omi godkonossementetmentsinnehavare förvärvat tro. ensom
finns intagen i bakomlig-skiljedomsklausuljurisdiktions- eller ett

bunden dennakonossementsinnehavarengande certeparti blir av
Detuttryckligen detta.särskilt ochendast konossementet angerom

innehåller allmänsåledes inte konossementettillräckligtär att en
hänvisning till certepartiets villkor.

fjärde styckeintagitsharI Haag-Visbyalternativet ett angersom
vid trade,inte gäller s.k.stycketbestämmelserna i förstaatt cross

finns förnordiskt land. Detnågotdvs. fart inte berör närvaran-som
sådan stödvid fartavtalsfrihetende inte skäl begränsa utanatt av

regler.internationellaallmänt antagna
Haag-Visbyalternativ inte heller gällaskallstycket i dessFörsta

september 1988den 16anslutning till konventionenvid omen
på privat-verkställighet domarbehörighet ochdomstols avom

Lugano-konventionen månden i denområde s.k. annaträttens



SOU 1990 13 Specialmotivering 169

följer denna konvention. Vid införandetav lagstiftningav som
grundas på Luganokonventionen måste därför ytterligare undan-
tagsbestämmelser införas i Haag-Visbyalternativet. Om däremot
Hamburgreglerna ratificerats, föranleder anslutning till Lugano-en
konventionen inga sådana konsekvensändringar.

311§

I denna paragraf tvister i anledningatt styckegodstransportanges av
kanäven avgöras skiljedom. För undvika kringgåendegenom att ett

de restriktiva reglerna jurisdiktionsklausulerav i 310 § har dockom
motsvarande begränsningar gjorts i giltigheten skiljeavtal harav som
ingåtts på förhand. I paragrafen alternativa lösningar för Haag-ges
Visbyreglerna respektive Hamburgreglerna.

förstaI stycket stadgas således skiljedomsklausulatt giltigären om,
efter kärandens val, skiljeförfarandet skall försiggå i där någonstat av
de i 310 §orter första stycket 1-3 belägen.som äravses Genom
hänvisningen i andra stycket får skiljeförfarande även påäga denrum

bestämtort i skiljeavtalet.parterna Somsom ytterligare förut-en
sättning skiljedomstolen skallatt tillämpa deanges tvingande regler-

för styckegodstransport. Härmedna reglerna i förevarandeavses
kapitel eller motsvarande konvention eller därpå grundad lag.

Andra stycket hänvisar till §310 andra och tredje styckena. Detta
innebär har skiljeförfarandetsom angettsnyss att efter käran-- -
dens val fåräven äga på den i skiljedoms-ortrum angettssom
klausulen eller i skiljeavtalet sedan tvist uppstått,samt att, parterna
fritt kan avtala och hur skiljeförfarande skallettom ske.var Hän-
visningen innebär också konossementsinnehavareatt för-en som
värvat konossementet i god är skyddadtro överraskande skilje-mot
domsklausuler i bakomliggandeett certeparti.

I tredje stycket, i dess Haag-Visbyalternativ, har intagits be-en
stämmelse 310 § fjärdemotsvarar stycket. Regelnsom innebär att
bestämmelserna i första stycket endast gäller vid fart berörsom
nordiskt land.

Av det alternativa förslaget följer skiljeavtal ogiltigtatt ärett i den
mån det strider bestämmelsernamot i första och andra styckena.
Avtalet blir dock inte ogiltigt i sin helhet. I mån skiljeav-samma som
talet ogiltigtär bestämmelserna i nämnda styckenanses delsom av
avtalet.

Vid tillträde till denett s.k. Luganokonventionen kan reglerna i
förevarande paragraf komma påverkas påatt sätt regler-samma som

jurisdiktionsklausuler i 310na Seom därför närmare vid sist-
nämnda paragraf.

77För danskt vidkommande också 1968års Brysselkonventionavses rörande sammaämnen.
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sjölagsförslagetkap.till 14Motivering5.2

ochheltäckandeursprungligenresebefraktning om-Avtalstypen var
Nu harregler.enhetligamedsjösstillgodstransporterfattade alla

utvecklingmarknadens av-nyaresebefraktningsreglerna avgenom
principernaområde. Menegentligasitttillmåst begränsastalstyper

haroch översynentraditionenvälkändaregleringen ärför genom
redaktionellaoch ut-språkligadentillbegränsasdärför kunnat

Specialmotiveringar-detaljer.vissajusteringtillformningen samt av
hållashärtillhänsynmedkanstadgandenaföreslagnaför dena

kortfattade.
befraktningsavtaletförgällerparagrafernainledandeförstaDe

§§71-75ibestämmelsernanuvarandedeochhuvud motsvararöver
sjölagen.

bestämmelserInledande5.2.1

§312

§ sjölagen,71huvudsaki angesparagraf, motsvararI denna som
grundläggandevissatillämpningsområde ochbefraktningskapitlets

nödvän-ärändringar görsbefraktningsområdet. Depå sombegrepp
styckegodstransportförbestämmelsernatillmed hänsyndiga att

sammanblandningochregelverksjälvständigt att avtillbrutits ettut
klarläggandeVissafår ske.således intebefordringsformerolika

jfr motivenkonsekutivaavseende s.k.också, bl.a. resortillägg görs
5.2.3.avsnittunder

tillämpasskallbefraktningreglernastadgarstycket attFörsta om
gällerbefordringsavtaletdådvs.delbefraktning,såväl hel-på som

lastut-fartygskvotdeleller ettlastrumvisstfartyg,helt avett enett
befraktningsformernatvådepreciseringEn närmare avrymme.

delbefrakt-begreppetdefinitionstycketandrai avgörs engenom
reglernatveksamhetundvikande attförfastläggsVidarening. av
befrakt-konsekutivagällaskall ävenresebefraktning omresorför

Även definitioncertepartiet inte avannat.ningsavtalet enanger
stycket.andraiinförtsdärförharkonsekutivabegreppet resor

samlatsvad nämntsstycket har utöverandra ovanI som --
befraktnings-inombegreppviktiganågraytterligaredefinitioner av

idetsammabefraktareochbortfraktare somMedområdet. avses
fartygscentrerad.gjortsformuleringdock§ sjölagen, textensatt71

li-överensstämmertidsbefraktningochresebefraktningBegreppen
gällande rätt.kaså med

Medavlastare.begreppet av-i lagtextendefinitionEn avserny
bördetvarförstyckegodstransportviddetsammalastare somavses

motsvarandevidanförtsvadtillhänvisatillräckligt att somvara
i 251definition
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också definitionenNy är begreppet konsekutivaav resor, som
omfattas helt resebefraktningsreglerna med undantag för vissaav
särbestämmelser. I likhet med resebefraktning utförsgängse resorna
på resebasis och med bestämt fartyg.ett

Definitionen begreppet delbefraktning ocksåär över-av ny men
med den definitionensstämmer finns i de danska och norskasom

sjölagarna. Den vikt, framför allt för befraktnings-är stor attav
formen inte skall sammanblandas med styckegodstransport, som

till särskilt kapitel.utmönstrats ett
Om det föreligger delbefraktning eller styckegodstransport får

således i första hand det avtalsdokumentavgöras parter-genom som
använder eller använda. Något formkrav för certepartiattna avser

föreligger dock inte avtalet skall visst fartyg och haettmen engagera
väsentligen innehåll certeparti. Exempelvis före-ettsamma som
kommer bruk s.k. fixture vilka dokumentnotes, syftar till attav
slutligen manifesteras i certeparti och kanske på detta baseratett ett
trampkonossement.

Till skillnad vad 71§gäller enligt andra stycketmot som nu
sjölagen kan delbefraktning komma i fråga på tidsbefraktnings-även
området space charter. Tidscertepartierna dock normaltavser

helt fartyg.ett
§I 315 första §stycket och 382 fjärde stycket regleras bortfrakta-

och befraktarens förhållande vid vad i dag benämns under-rens som
bortfraktning. Vid de nordiska överläggningarna har enatsman om

definition frembortfraktningunderbortfraktning påatt en av
norska inte förhållandennödvändig. De det här frågaär ärsom om,
dvs. befraktare i sin uppträder bortfraktareatt tur gentemoten som
tredje befraktningsavtal, bör emellertid inteett nyttman genom
förväxlas med den terminologin på styckegodstransporternasnya
område, nämligen och undertransportör.transportör För svensk del
föreslås därför uttrycket underbortfraktning med ordetersättsatt
vidarebortfraktning.

Enligt tredje stycket gäller befraktningskapitlets bestämmelser vid
inrikes fart i Sverige vid internordisk fart. Gentemot densamt
nuvarande regleringen i §169 första sjölagen,stycket där det anges

lagen i den där avgångsorten skall tillämpas, föreliggeratt ärstat
således den skillnaden svensk kommer till användning vidrättatt
svenska domstolar frånsker till Sverigeäven när ett annatresan
nordiskt land eller mellan Någonnordiska länder. praktisk skillnad
bör detta knappast innebära eftersom befraktningsreglerna bliavses
i det identiska i de nordiskanärmaste länderna. I sista punkten görs
dock undantag från principen tillämpning domstolslandets lagom av
vid inrikes i Danmark, Finland och påNorge. Regeln siktetarresor
den situationen, i de nordiska länderna eller i något dematt man av
skulle vilja införa enhetligt avseende olika slagett ansvarssystem av
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§ stycket.252 förstabestämmelsen ijfrgodsinrikes befordran av
föreslås inte. IcertepartifartutomnordiskNågra lagvalsregler för

befraktningskapitlets bestämmelserendastfjärde stycket attanges
Lagvaletanvändning.tillsvensk kommeri de fallskall tillämpas rätt

enligteljestbestämmelser ellercertepartietsenligtfår dock avgöras
internationellt-privaträttsliga regler.allmänna

§313

dispositivabefraktningsreglernasreglerarparagraf,Denna om-som
§ första§ stycket och 168förstahuvudsak 72ifattning, motsvarar

sjölagen.stycket
någraförtydligandengjorts vissaförsta stycket harI attutan

åsyftas. uttryckligen i lagtextenSåledes attändringar i sak nuanges
åsidosätta be-kanutbildats mellanpraxis har parternaäven som

deldärvidsådan praxis skallfraktningsreglerna. En en avanses som
sedvänja harochhandelsbrukVad gälleravtal.parternas annan

måstesedvänjaendast bruk ochgjorts tillägghäräven attett som
dispositiva reglernadeförbindande sätterparternaanses vara

då måste i detskegiltigheten,prövningVidsidan. somaven
exempelSomomständigheter beaktas.radbörenskilda fallet, en

kännedomutbredning,sedvänjas fasthet ochkan parternasanges en
lämplighet.och desssedvänjans uppkomstden,om

vidinskränkasgodsskada intefår förstycketEnligt andra ansvaret
gäl-resebefraktning. Detsammainternordiskinrikes elleravtal om

[368] begränsningDennapreskriptionsreglerna isärskildaler de
motsvarandeinnebärresebefraktningtill enbartavtalsfriheten attav

oberoende fartom-dispositivaprinciptidsbefraktningsregler blir i av
fårdvs.resebefraktning fri,råde. Likaså förblir utrikes parterna

enligt certepartiet ellerandra villkorsåsom avtalatidigare även om
skall tillämpning.lagvalsregler svensk ägarättgenom

kom-stycke skallitredje punktenRegeln i ettses somsamma
Omandra punkten.§ tredje stycketi 312lagvalsregelntillplement

enligtdomstolsvensktillämpasdansk lag skallexempelvis enav
det tvingandeomfattningenlagvalsregel skallnämnda även an-av

från danska regler.utgångspunktmedavgörassvaret
ombord-utfärdandereglernatredje stycketI att avomanges

får åsi-resebefraktning intetrampkonossement vidkonossement
i viss fart. Detför avlastarentill nackdelavtaldosättas genom

linje-gäller förtillämpningsområdet detsammageografiska är som
tidsbefraktningenspåbestämmelserMotsvarandekonossement.

dispositiva.område däremotär
erinranframgår ävenslutligen,fjärde stycket,Av attsom en

1988område,7 påföreslås köprättensformuleringarMotsvarande även prop.se
8976 65.s.



SOU 1990 13 Specialmotivering 173

reglerna i §316 trampkonossement tvingandeär konosse-om när
bestämmer rättsförhållandetmentet mellan bortfraktaren och tredje

Bestämmelserna i 316§ gäller såvälvidman. tidsbe-rese- som
fraktning.

314§

Paragrafen 73 och §§74motsvarar sjölagen. Några ändringar i sak
åsyftas inte. Vissa tillägg har dock gjorts i utfyllande syfte.

Vid tidsbefraktning, i mycket liknar hyresavtal,ett ärsom certe-
partiet normalt knutet till bestämt fartyg. Påett resebefraktnings-
området, där och lasten ställs i förgrunden påresan sätt,ett annat
kan bortfraktaren emellertid ofta förbehålla sig rätten sättaatt ett
alternativt fartyg. I certepartiet förekommer då tillägg ortypenav
substitute. I vissa fall, exempelvis vid konsekutiva kan bort-resor,
fraktaren ha full frihet i valet fartyg klausuler nameav genom som

substitute in owners’s option. I förstaor stycket därför attanges
bortfraktaren vid substitution endast får in fartygsättaen ärsom
lika ändamålsenliga det avtalade fartyget. Vid bedömningensom
därav kan olika egenskaper hos fartyget betydelsefulla. Detvara
kan sigröra lastförmåga, lastnings- och lossningskapacitet,om ma-
növeregenskaper eller och Ävenägar- nationalitetsförhållanden.
fartygets ålder kan ha betydelse försäkringssynpunkt.ur

Vidare stadgas i stycke rättatt ersätta fartygsamma att medetten
kanett flerautövas gånger.annat En inskränkning i denna rätt

måste därför ske uttryckliga bestämmelser i certepartiet.genom
Frågan huruvida rätt insätta fartygatt föreliggerett annat även

efter förlisning eller kondemnation kan svårbedömbar.en Av-vara
talsparterna har många gånger varit därom, bl.a. på grundoense av
konjunkturläget, och tolkning substitutionsklausulen i frågaen av
har måst ske i det enskilda fallet. Särskilda regler avseende förlust
och kondemnation fartyget har därför intagits i 341 §av och 384
Att substitutionsklausul gängse utformningen inte innebärav en
motsvarande skyldighet för bortfraktaren sätta fartygatt ett annat

däremotär klarlagt i praxis. En lagregel med denna innebörd anses
därför inte nödvändig.vara

Bestämmelsen i andra stycket överensstämmer helt med 74 § sjö-
lagen och gäller såväl tidsbefraktning. I förtydliganderese- som
syfte har lagts till förbudet även gälleratt föregående ballastresaen
eftersom befraktaren inte skall behöva stå risken för tidsspillan eller
andra olägenheter. En förutsättning dockär ballastresanatt om-
fattas certepartiet.av

315 §

Reglerna i första stycket överensstämmer i sak helt med §75 sjöla-
Befraktaren såledeskan tidigaregen. överlåta sina rättighetersom
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från bortfraktarensamtyckebefraktningsavtaletenligt menutan
för-i dessändå fullgörsavtaletföransvariggengäldförblir i att

skyldighetensigexempelvis attkan röradelar. Detpliktande om
frakt. uppmärksammasvidarebörDetbetalaellerlastleverera att

iunderbortfraktninguttrycket ersattssammanhangi detta att
anled-Sevidarebortfraktning. närmaremed ordetförslaget om

312vidtill dettaningen
intebortfraktaren över-möjligheter kanbefraktarenstillI motsats

godkännande.befraktarenspåbefraktningsavtaletlåta utanannan
befraktarenförbetydelseoftastnämligen somDet stor vemär av

med bestämtutförasexempelvisskall ettDennabefordringen.utför
Även nationalitetsför-ochegenskaper. ägar-speciellamedfartyg

stycketfartområde. andraIbetydelsefullai visstkanhållandena vara
församtyckepå befraktarensuttryckligt kravinförtsdärförhar ett

få Omske.skallbefordringsförpliktelsernaöverlåtelse sam-att av
förfrånfrisidan bortfraktarenå andrabörtycke lämnas ansvarvara

kvar-Principenfullgjort.blirdärefter ettbefraktningsavtalet omatt
års1973123§ sjölageniinfördesdröjande genomsomansvar,

på be-gällandelika starktintenämligensigsjölagsändringar, gör
styckegodstransportförreglernamedfraktningsområdet ochi att

Överlåtelse certepartierregelverk.självständigttillbrutits ett avut
s.k.förekomstenmedi jämförelsevanligtmindrebetydligtär av

område. Ingetstyckegodstransporternaspåomlastningsklausuler
certepartietsärskilda görafrån i detdock avtalsparternahindrar att

bortfraktaren.ursprungligeför denfortsattförbehåll för ett ansvar

§316

konos-förkonossement ärbestämmelserSjölagens gemensammaom
certepartibakomliggandemedoch konossementlinjefartisement

dettrampkonossement sås.k. snartbefraktningsavtaleller annat
Även konosse-tvådefortsättningsvis skall typernablivit avomsatt.

dettaåstadkommesTeknisktregler.underkastadement sammavara
bestämmelser-tillhänvisningarparagraf görsförevarandeiattgenom

linjekonossement.styckegodstransportvidför konossementna
stärkasyftefrämsta ärstycket, attförstaiBestämmelsen vars

§ första160omsättningsvärde, motsvarartrampkonossementens
begreppetföretagitsharändringendenEndast attsjölagen.stycket

tredjeomfattande begreppetmed detm0ttagare ersatts mer
såtillämpligblir ettregeln snartså markerasPåman. sätt att

omsatt.blivitkonossement

med43GodsbefordranSjölagskommentaren7 förpliktelser,överlåtelse s.Om seav
hänvisningar.gjordadär

bundeninteavsändaren ärkonossementän8° innehavarePrincipen ettatt avannan
i konosse-inte gjortshänvisningsåvidafraktavtal,bakomliggandeivillkoren ettav paragraf.dennavidSe§ tredje stycket. närmare292iinförtshar ävenmentet,
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andraI stycket regleras dels trampkonossementets innehåll och
rättsverkningar och dels för lastskada tredjeansvaret gentemot man

innehar konossementet. De hänvisningar görs är när-som som en
precisering den grundläggande regeln i 253 § första stycket.mare av

Första punkten således reglerna för linjekonossement iattanger
295-307 §§ gälleräven trampkonossement. Vidare iomsatta anges
andra punkten §§ansvarsreglerna i 274-290 skall tillämpas.att

Hänvisningen §till 254 innebär ansvarsreglerna blir tvingandeatt
inom det tillämpningsområde i 252 Men därutöver kansom avses

uttrycklig hänvisning vissa bestämmelser givits i tredjeutan som- -
intresse karaktärha tvingandemans en

I de fall någotdär trampkonossement inte bestämmer bortfrakta-
gäller ansvarsreglerna i 338 §§.och 374rens ansvar

5.2.2 Resebefraktning

317 §

Bestämmelsen §124 sjölagen. En motsvarande bestäm-motsvarar
melse finns i 260även

På linjefartens område detär normala frakten följer prislistoratt
och tariffer offentliggjorts i förväg. Transportkunden kan därförsom
inte drabbas några överraskningar. Vidstörre resebefraktningav
särskilt vid konsekutiva resor kan emellertid längre tid förflytaen
mellan certepartiets ingående och utförande. För för-attresans
hindra avtalspart skall drabbas oförutsedda svängningar påatt av
fraktmarknaden har därför i första stycket gjorts den ändringen i
förhållande till gällande fraktenrätt den inte avtalats skallatt om
bestämmas till frakt befraktningsavtalet jfrgängse när ingicks ovan
3.5.

Genom andra stycket har gällande regler s.k. överlossat godsom
utökats till omfatta last vadäven än avtalats. Det kanatt annan som
exempelvis sig farligtröra gods för vilket gäller heltom en annan
fraktsats. För full kompensation åt föreslåsatt transportörenge
därför frakt vid inlastningstillfälletgängse skall betalas,att dock att
regeln inte bör få leda till lägre frakt den i övrigt blivitänen som
avtalad.

318 §

Denna bestämmelse med undantagär för vissa ordval identisk med
den regel sjövärdighet finns intagen i 262 § andra stycket.om som
Det bör därför tillräckligt hänvisa till vad anförts vidattvara som
denna paragraf. Här kan dock erinras regeln tvingandeärattom av
karaktär på styckegodstransporternas område.

s Senärmare under avsnitt 3.3.
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§319

motsvarighet i sjöla-paragraf, saknari dennaBestämmelserna som
inomutvecklatsgrundläggande principernågraspeglar somgen,

fåttbefraktningsavtaletiresebefraktareni de fallkontraktsrätten en
ellerskallpå hamnaravseende vilka angörasmedoptionsrätt som

Sådana options-avtalstiden.underutförasskallvilka resor som
certepartierna.iutsträckningiklausuler förekommer stornumera

förbehåll be-sida ochfrån resebortfraktarenssamtidigtMen görs
närklausuler,i form s.k.exempelvisolika slag,gränsningar avav

osv. införs i lagtextenprinciperDeballastmilklausuler som nu
klausulerolikaden floraåt tolkningenstadga somavavavses ge

således förekommer.
vid optionsrättensresebefraktarenstycket stadgar ut-Första att

dennaförutsättningunder ärendastvälja hamnövande kan att
särskildUtanoch säkerhet.på tillgänglighetavseendelämplig med

vis-därför nekaresebortfraktaren angörakanöverenskommelse att
options-begränsaslossningshamngäller valNär dethamnar. avsa

förlastningens slutmåste innantidsmässigt. Valet görasävenrätten
uppstå för resebort-skallkostnader intedröjsmål och extraatt

fraktaren.
andra stycket skalliosäker hamnBestämmelserna ettses somom

Då befraktaren tillagts rättstycket.till första attkomplement en
också habör han strängarelossningshamnlastnings- ellervälja ett
på tidsbefraktningensfastlagtsprinciperlinje med dei somansvar

ivadhänvisa tilltillräckligthärvidområde. kanDet att somvara
vid 376avseende anförtsdetta

konsekutivaförbestämmelsesärskildtredje stycketI resor.ges en
avsnitt 5.2.3.underSe närmare

resebefraktaren endast kanframgår görastycket ettfjärdeAv att
Även dennastycket.andraenligt första ochval hamn eller resaav

allt-resebortfraktarenskyddaönskanföranleds motregel attav en
förbe-onödigakostnaderochför olägenheter extrastora genom

redelser.

§320

§§ sjölagen.och 78paragraf 77i dennaBestämmelsen motsvarar
har gjorts.ändringarredaktionellaspråkliga ochEndast

§321

80§med förstapunktenförsta överensstämmeriBestämmelsen
liggetidlastningstid,begreppenNågon ändringsjölagen.stycket av

82 1977 och 1574 55Gram, FraktavtalerSe utg s.
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och överliggetid eller den kostnads- och tidsmässiga riskför-av
delningen inte, än utformningenannatavses att begreppet över-av
liggetid har till framföralltanpassats engelsk certepartipraxis se
nedan kommentaren till 325 §.

Undantagsregeln i andra punkten däremotär Den syftar till attny.
undanröja oklarheter i kontraktspraxis och lastningstidenattanger
inte omfattar någon överliggetid i de fall befraktningen sker på s.k.
linjefartsvillkor liner terms En sådan certepartiklausul är näm-
ligen oprecis förekommer ändå exempelvis dåmen fartyg trafike-ett

två eller flera hamnar på så linjeliknanderar ett sätt avtalsparter-att
föredrar vissa motsvarande villkor.na

Den principiellt motsvarande bestämmelsen för styckegodstrafik i
88 § sjölagen har kunnat utgå eftersom styckegodsreglerna brutits ut
till särskild transportforrn.en

322 §

Denna paragraf 81 och §§motsvarar 87 sjölagen med vissa ändring-
och tillägg.ar

Tabellen i §81 första stycket sjölagen, liggetid i för-som anger
hållande till fartygets storlek och utrustning, har utgått otids-som
enlig och med skälighetsregelnersatts i andra stycket. Den sist-
nämnda regeln, vari någon ändring inte görs, gäller således för alla
fartyg liggetidennär inte bestämts i certepartiet. Ett fartygs storlek
och utrustning blir dock enligt första stycket två flera omständig-av
heter påverkar beräkningen liggetiden.som av

Det förekommer också liggetiden endastatt bestäms med ut-
gångspunkt från vissa certepartiklausuler. Förfarandet kommer ex-
empelvis till användning då förhållandena på lastnings- eller loss-
ningsplatsen inte är närmare kända. I syfte nå så enhetligatt en
tolkning möjligt de vanligast förekommandetresom klausulernaav
fac, faccop, liner terms har i andra stycket intagits till respektiveen
klausul hörande standard. Dessa standarder fördelar den tidsmässi-

risken mellan bortfraktaren ochga befraktaren vid avvikelser från
det normala lastnings- eller lossningsförfarandet.

I tredje stycket, den situationen tidsom föravser att gemensam
lastning och lossning blivit bestämd, i överensstämmelse medanges
principen i §87 andra stycket sjölagen all liggetidatt gemensam
skall i anspråk innan dentas ha löpt Först därefter kanut.anses
således ersättning för överliggetid komma i fråga. Kravet i första
stycket nämnda paragraf, dvs. fördelasavtalad tid måsteav att
rimligt mellan lastning och lossning, har däremot slopats. Anled-
ningen härtill främstär regeln visat sig otillämpligatt i praktiken,
ofta med oenighet emellan tidsfördelningensparterna rimlighet.om

83Angående klausulen liner terms Gram, 33.se a.a. s.
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lastningtid föralldärförinnebärslopandeRegelns att gemensam
åberopasoch gent-lastningshamnenianvändaskanlossningoch

i berörtskettdäromanteckninggodset attutanmottagarenemot av
medöverliggetidpåheltfår sedan skeLossningenkonossement.

uppkommitöverliggetidOmförbetalningsskyldighet mottagaren.
enbartdock krävasersättningkanlastningshamnen omiredan

stycket§ andra316följerDettapå konossementet.förtsbeloppet av
stycket.§ andra299medjämfört

sjölagenstycket§ tredje81medFjärde stycket överensstämmer
arbetstimmar.ocharbetsdagariberäknasliggetidenoch attanger

dagarantalethurregelkompletterandeiVidare närmare enanges
utgångs-bildaBestämmelsernaberäknas.skalloch timmar avses

tidsbestämningarolikaden floratolkningen somvidpunkt avav
certepartierna.iförekommer

§323

§ första82styckenaandraochförsta motsvarariBestämmelserna
anmälanochbörjan närliggetidensReglernasjölagen.stycket anger

Endastinte.åsyftassakiändringNågonlastningsnotis får ske.
företagits.harändringarredaktionellaspråkliga och

Härvid harskallanmälan göras.hurföreskrivsstyckettredjeI en
tillhandi förstaskallAnmälanföretagits. av-ändringar gesvissa

last-förberedelsersinaidirektberörshaneftersom avlastaren,
anmälan görasskallanträffaskaninteavlastarenFörstningen. om

anmälangiltigskallanträffaskandemOm ingenbefraktaren.hos av
påtidigare avsänts ettsåsomanmälanha skettändå näranses --

kungörelseför-sjölagnuvarandeiRegelnändamålsenligt sätt. om
utgåttokänd haradress ärdå avlastarens somfallfarande i visst

föråldrad.
lastningsan-ochbörjanliggetidensförpå dygnettidenexaktaDen

mediöverensstämmerRegeln stortstycket.fjärde nuimälan anges
tillgjortsanpassningbättredockbestämmelser,gällande att en

arbetstider.olika hamnarsivariationereventuella

§324

reglernamodifieraroch§§ sjölagen8483 ochParagrafen motsvarar
hinder.fallbörjan iliggetidens avom

medpunkten överensstämmerförstastycketi förstaBestämmelsen
andrainte. Isåledessakändring iNågongällande sjölag. avses

har där-dylikttrafikanhopning ellerförriskenpunkten, avsersom
bort-innebärregeln attvidtagits. Denändringstörre nyaemot en

Gods-Sjölagskommentareniklausulerochuttryckförekommande3‘ Senärmare om
71 ff.befordran s.
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fraktaren kan anmäla fartyget lastningsklart vissoavsett om en
lastningsplats avtalats eller inte. Därmed försvinner den tidigare så
viktiga skillnaden mellan charterparty och berth charterparty.port
Vidare införs den nyheten regeln objektivgörs vidatt trafikan-
hopningssituationer. Skälet till detta befraktarenär regelatt ärsom
den avtalsparterna bäst känner till risken för förseningarav isom
lastningshamnen. Däremot behålls gällande ordning vid hindernu

dylikt slag. Om bortfraktarenannat skäligen bortav räkna med ett
sådant hinder vid avtalets ingående går således risken för uppkomna
tidförluster på honom.över

Andra stycket överensstämmer med gällande regler. Endastnu
språkliga och redaktionella ändringar har vidtagits.

325 §

Bestämmelsen, gäller överliggetid, 85§ sjölagen.motsvararsom
Större principiella ändringar har dock gjorts.

förstaI stycket överliggetiden löper till dess lastningenattanges
avslutats, inte såsom tidigare under visst antal dagar. Regeln,ett

är anpassning till internationell certepartipraxis,som innebären
således bortfraktaren fårnormaltatt nöja sig med ersättning för
överliggetid tidsutdräktenäven kan bli betydande. Endast vidom
extraordinära förhållanden exempelvis långvarig hamnstrejksom en
eller spekulativ fördröjning från befraktarens sida kanen över-
liggetiden upphöra i förtid. Detta då åstadkommaskan attgenom
bortfraktaren häver certepartiet enligt reglerna i 346 Angående
de förutsättningarnanärmare härför kan hänvisas till vad anförssom
under denna paragraf.

Regeln i andra stycket överliggetidens beräkning harom anpassats
till de ändringar gjorts i första stycket. Eftersom tiden intesom
längre bestäms till visst antal dagar det tillräckligtärett att attange
beräkningen sker för löpande dagar och timmar, inte såsom tidigare
för arbetsdagar och arbetstimmar. Hänvisningen till 324§ andra
stycket hur vissa hinder påverkar tidsberäkningen överensstäm-om

helt med motsvarande hänvisning §i 85 sjölagen.mer

326 §

Bestämmelserna i denna paragraf reglerar den särskilda ersättning-
för överliggetid och huvudsakligen §86 sjölagen.en motsvarar

Första stycket överensstämmer med de ändringar gjordes årsom
1982 för bl.a. enhetlig nordisk utformning uppnås.att skulleen
Även regeln sällan tillämpas i praktiken finns därför inte till-om
räckliga skäl låta den utgå.att

35Se 19818287 23.prop. s.
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dis-friabortfraktarenstillharandra stycketiRegeln anpassats
betal-fortfarande krävakanHanersättningskravet.position över

sig förbestämmaellersällandock görs,dag, vilketdag förning
Härvidbetalningstidpunkt.ändamålsenligför honomnågon annan

godsi inlastatsjöpanträtt[251] § sjölagenireglerna avkan varaom
betydelse.

förställdblirintesäkerhetellerbetalasersättningen inteOm
möjlighetstyckettredjeenligt attbortfraktarenhar an-beloppet

Bortfrakta-brukas.sådantpå konossementet,fordringenteckna om
riktaställetregler igällandeenligtmedsåledes i likhetkan nuren

godset.sitt krav mottagarenmot av
sistnämndaihävningbestämmelsenkompletterandeDen om

falli detbortfraktarenåberopaskanochdäremotstycket är avny
på konosse-fordringenföramöjlighethar ettväljer ellerintehan att

till-skäligvissefterhävningsrättmedKonstruktionen enment.
vidnordiska köplagarnalösning i devaltsläggstid är nyasomsamma

tilläggsti-underbetalning. ställd säkerhetEnuteblivenexempelvis
ocksåkanBortfraktarenhävningsrätt.dennainteupphäverden

framkommitdettilläggstiden,underellerdirektavtalethäva om
intebetalningklartomständigheter gör attframkommereller som

åberopande väsent-hävning underdirektNågonske.kommer avatt
inte ske.däremotavtalsbrott kanligt

befrakta-skadeståndsansvar förocksåföljerhävning skerOm ett
skadanågot visst slagbegränsad tillinteErsättningen är menavren.

fråga.ikommafrämstfraktförlustersättning förtordeflesta falli de
rättsgrund-allmännaenligtersättningsskyldighet kanfrånBefrielse
kvalificeratbetalningshindervidendastförekomma meravsatser

majeure.7forceslag

§327

huvudsakligenoch§§ sjölagen rör91och89Paragrafen motsvarar
vid last-befraktareochbortfraktaremellanfunktionsfördelningen

tillochomarbetatsdelari vissa anpassatsBestämmelserna harning.
docklastning omfattarlasthanteringsteknik. Begreppetmodern

tillgodsetframföranämligenolikasåsom tidigare attmoment,tre
ombordgodsetplaceradärefterochomborddet attfartyget, att ta

på avsedd plats.
resebefrakt-vidutgångspunktbibehållsstycketförstaEnligt som

befrakta-dvs.funktionsfördelningen,förtidigarening den gränsen
Allt-sida.vid fartygetsbortfraktarentillgodsetskall lämna avren

ändrasemellertid denna gränsskiftar kanförhållandenaeftersom

3° 19888976 164.Se närmare s.prop.
skuldebrevslagen.37 stycket§ andrai 7förutsättningarnaJ
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och till den speciella situationen, antingenanpassas sedvänjagenom
eller avtal. Bruket i lastningshamnen påverkar således pågenom ett
praktiskt grundfördelningensätt dettaäven bruk i övrigt inteom
kan göras gällande mellan avtalsparterna såsom bindande. Detta
har fått komma till uttryck i bestämmelsen.

Ursprungsfördelningen kan också förryckas på varierandeett sätt
förekomsten olika lastningsklausuler igenom certepartierna.av

Med hänsyn till vikten enhetlig tolkning klausulerdessaav en av
har också intagits i lagtexten tolkningsstandarder med avseende på
de två signifikativa klausulerna fio, linermest terms. Dessa stan-
darder innebär befraktaren alternativtatt bortfraktaren skall utföra
hela lastningsarbetet med anlitad personal stå kost-ävensamtegen
naderna för detta. Om enbartparterna kostnadsför-avser en annan
delning krävs därför ytterligare precisering i certepartiet ex-en
empelvis användning klausulen fio.genom av cost

Av andra stycket framgår bortfraktaren, såsom föratt närvarande,
skall sörja för stuvningen godset, anskaffning stuvningsmateri-av av
el inte avtalats. Enligt tredje stycketannat gällerm.m. därvidom

bestämmelser däckslastning vidsamma styckegodstrans-om som
port.

Särregeln §i 89 andra stycket sjölagen bortfraktarens plikt attom
i vissa fall godset på plats därmotta fartygetän ligger har inteannan
upptagits i förevarande förslag. Detta innebär huvudregelnatt om
godsets avlämnande Övervägandevid fartygets sida gäller fullt ut.
praktiska skäl önskan undvika omlastning m.m.att talar härför.
Den kostnadsmässiga riskfördelningen bör dock bestå. Detta har
kommit till uttryck i fjärde stycket.

328 §

Paragrafen innehåller bestämmelsernärmare för godsets inlastning.
Första stycket överensstämmer med §90 sjölagen. Endast ordva-

let har ändrats och efter motsvarande bestämmelseanpassats i
255

I andra stycket stadgas 256-259 §§ i styckegodskapitletatt regler
farligt gods m.m. skall äga motsvarandeom tillämpning vid resebe-

fraktning. Det bör dock observeras de särskildaatt ansvarsreglerna
för farligt gods i 291 § endast styckegodstransport.avser

329 §

Bestämmelserna i denna paragraf 95 § sjölagen. Reglernamotsvarar
mottagningskonossement, i förstaom hand styckegods-rörsom

88Funktionsfördelningen har oftast betydelse förstor ansvarsplaceringeni händelse
skadavid lastningen, Sjölagskommentarennärmareav Godsbefordranse 94.s.
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stycke-särskildaoch införtsbrutitsemellertidhar ut somtransport,
294godsregler i

ombord-behandlarsåledes endaststycket,förstaMed nusom
andrabehålls enligtLikasåändring.ingenkonossement, avses

för delarfå särskilda konossementstycket avlastarens rätt avatt
tillräckligtfårslopats. DetdockKostnadsregeln hargodset. anses

innebärdetsärskilda konossementkan krävainteavlastaren omatt
bortfraktaren.förväsentliga olägenheter

gällandeÄven medstyckettredje överensstämmerregressregeln i
på grundökatendasthärvid observerasDet bör ettatträtt. ansvar

föranledakonossementsvillkoren harsärskildade ansetts regress-av
bortfraktarenpå grundökatdäremot inte atträtt ett avansvarmen

utfärda ko-tvingande regleringnågonunderkastadblir attgenom
till-inte blirnossement. normaltregressregelninnebärDetta att

länderna.de nordiskaresebefraktning mellanlämplig vid
tilltvingandeandra styckenaoch äri förstaBestämmelserna

andra stycke-§ och252 förstaiförmån i fartför avlastare som avses
§ tredje stycket.313framgår bestämmelsen iDetta avna.

§330

§ stycket98 förstaparagraf samtBestämmelserna i denna motsvarar
ändringarredaktionellaspråkliga och§§101-104 sjölagen. Utöver

266-ochframgår 262i sak vidtagits. Dettaändringarhar vissa av
påtillämpningmotsvarandeskall ha§§, bestämmelser267 vilka

område.resebefraktningens

§331

meddeviationstycket överensstämmerförstaiBestämmelsen om
gjorts.språkliga ändringar harEndastsjölagen.§ andra stycket98

och speglarsubstituthamn är certe-andra stycketiRegeln nyom
avbrytahinder kanvidpartipraxis.°° bortfraktareninnebärDen att

kanHindret, utgöraslämplig hamn.ilastenoch lossa avsomresan
skallhamnanläggning,kanal- ellervidstrejkellerexempelvis vara
kontroll.bortfraktarensutanförochbestående karaktärvissav en
avtaladedenilastenlossa ändock intekanBortfraktaren annan

detta gälleroch ävennås viadenna kan rutt,hamnen annanenom
för honomextrakostnaderbetydandeinnebäraskulleavvikelsenom

förRiskennågorlundaframstårså länge resa.sammasomresansom
be-ochbortfraktarensedan mellanfördelashindretuppkomnadet

332framgåravståndsfrakt. Dettareglernafraktaren avomgenom
brukvidtillämpligintesistnämnda regel ärbör observerasDet att

364.Oldendorff ND 1979JobsNHR och32589 1961VestkystNDrättsfallenSe s.s.
351 ff.°° Bd 7Selvig i AfSSe närmare s.
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sådans.k. närklausuler. En klausul blir tillämplig dåförst hindretav
i närhetenär lossningshamnen. Om bortfraktaren i den situatio-av

ilossar lasten närbelägen hamn sker detta i enlighetnen en annan
med certepartiet varför full frakt utgå.skall

332 §

Bestämmelserna i denna paragraf spridda reglermotsvarar om av-
ståndsfrakt i 133§129 andra stycket och 135 § tredje stycket
sjölagen. Reglerna har samlats under enda paragraf och harnu en
språkligt till olika situationer. Exempelvis omfattar regler-anpassats

den situationen lasten lossas iäven substituthamn enligtattna en
331

Första stycket innehåller grundprinciper tidigare församma som
avståndsfrakt, §dock reglerna i 335 frakt för gods inteatt om som
finns i behåll skall motsvarande tillämpningäga även när resan
avslutas i mellanhamn. Detta innebär exempelvis bortfrakta-atten

avståndsfraktkan kräva för gods gått förlorat påäven grundren som
sin beskaffenhet.av egen

Andra och tredje styckena helt med §överensstämmer 129 andra
och tredje stycket sjölagen. språkligaEndast ändringar har gjorts i
andra stycket.

333 §

Bestämmelsen med reglerna i §överensstämmer 291 första stycket
sista punkten och tredje stycket. därförDet kan hänvisas till vad

härvid anförts under denna paragraf.som
Genom hänvisningen 328§i befraktaren skyldigär märkaatt

gods farlig beskaffenhet upplysa bortfraktaren desssamtav om
farlighet och nödvändiga säkerhetsåtgärder. Det bör dock obser-om

befraktaren inte underkastad sådant striktäratt förveras ansvar
skada vid styckegodstranport. Om det farliga godset förorsakarsom
skada skall befraktarens bedömas utifrån reglerna i 348ansvar

334 §

Bestämmelserna i denna paragraf 105-108 §§ §och 111motsvarar
sjölagen.

Reglerna förstai stycket, lossningsplats, lossningstidsom avser
och för lossning,sättet har hänvisningar i tillämpliga delargenom
gjorts spegelvända i förhållande till reglerna för lastning. Den prin-
cipiella konstruktionen behålls således, dock hänvisningarna in-att
nebär flertal ändringar de sistnämnda reglernasett genom anpass-
ning till modern lasthantering. Det bör tillräckligt därvidattvara
hänvisa till vad anförts vid §§.320-328som

Andra stycket med §överensstämmer 111 sjölagen någonoch
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behörighetden visar sinEndasti inte.ändring sak somsomavses
mottagandet.besiktning föresåledes krävagodset kanmottagare av

betalning dokument kanmetodengodset enligtEn köpare motav
ocksåså intebesiktning länge hansådaninte krävadäremot en

mening.transporträttsligframstår imottagaresom
§ sjöla-105 andra styckettredje stycketiBestämmelsen motsvarar

vidterminologiskt till gällaendastRegeln har attanpassatsgen.
resebefraktning.

för för-kostnadsansvaretfjärde stycket ochiRegeln är angerny
följerlastskada.med Ansvareti sambandlossningskostnaderhöjda

ochbortfraktaremellanfunktionsfördelningengrundläggandeden
orsakatsskadan§ vissa undantag. Harenligt 327 medbefraktare av

be-försummelsefel ellerbeskaffenhet ellergodsets avegen
betala likasåOmökade kostnaderna.sida skall han defraktarens

skallstowedinnehåller fio, fioklausulenbefraktningsavtalet osv.
bortfraktarensåvida intekostnaderna ärbefraktaren betala de extra

enligt 338ansvarig för skadan

§335

ochfraktrisken mellan bortfraktareparagraf, reglerarDenna som
medbehåll,i heltgodset inte finnsbefraktare överensstämmernär

vidtagits.språkliga ändringar har En§ Endast125 sjölagen. mot-
§finns i 260 andrastyckegodstransportförsvarande bestämmelse

vidanförtstill vaddärför hänvisas närmarestycket. kanDet som
paragraf.denna

behåll ii lossasgodset finnssituation denEn är att enmenannan
Reglernaavtalade lossningshamnen.denhamn än av-omannan

§ då tillämpliga.ståndsfrakt i blir332

§336

befraktarensochparagraf, reglerardennaI mottagarens ansvarsom
retentionsrätt i godset,bortfraktarens attför frakt samt angesm.m.

till-skallstyckegodstransport ägavidbestämmelsermotsvarande
270269,anförts vidtill vadhänvisasdärförlämpning. Det kan som

§§.och 273

§337

§ sjölagen och114paragrafBestämmelserna i denna motsvarar reg-
avveckla be-ensidigtrespektive pliktlerar bortfraktarens rätt att

tillgjortsändringar harfraktningsavtalet. Vissa en anpassningsom
§ stycket.överliggetid i 325 förstaden definitionen avnya

9 dokumentlösavid s.k.gällaframdeles även trarsporter,Denna princip, avsessom
19888976 56.behålls inom köprätten, närmare s.prop.se
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I första stycket, läggarätten godset i förvar,att harsom anger upp
således kriteriet före lossningstidens slut med inomersatts avta-
lad tid eller i övrigt inom skälig tid. Om lossningstiden blivit avtalad
mellan innebär det ingen ändring. Om såparterna inte har skett mås-

däremot fartyget ligga kvarte för lossning under skälig tid. Vaden
skälig tid måsteär dock i detavgöras enskilda fallet.som Som ut-

gångspunkt vid denna bedömning kan i de flesta fall den normalatas
lossningstiden för det fartyg och den last det frågaärsom om.

Det bör i detta sammanhang också uppmärksammas bort-att
fraktaren går miste skadeersättning på grund dröjsmålom av om
han underlåter utnyttja möjlighet läggaatt godset. Dettaatten upp
framgår indirekt §347 första stycket.av

Andra stycket, reglerar plikten lägga godset i förvarattsom upp
vid bl.a. vägran godset,mottagarens att överensstämmermotta i

med gällandestort Endasträtt. underrättelsernas adressater har
ändrats. fårDet naturligt de i förstaatt handanses personer som
berörs dröjsmålet blir underrättade, dvs. befraktaren ochav mot-

denne känd.tagaren ärom-
Av tredje stycket framgår bortfraktaren kan sälja eller påatt annat

förfogasätt upplagtöver gods enligt reglerna i 272 Det kan därför
tillräckligt hänvisa till vad anförts vidatt dennavara paragraf.som

Den bestämmelsen i förevarande stycke försäljning måstenya att en
föregås skälig tidsfrist har sin motsvarighet i 271av en

338 §

Bestämmelserna i denna paragraf 118 §närmast ochmotsvarar
123§ andra stycket sjölagen och rör för lastskada ochansvaret
dröjsmålsskada. Reglerna, fått helt redaktionellsom en ny upp-
byggnad, liksom i gällandeär desammarätt gäller vid stycke-som
godstransport.

Således i första stycket bortfraktaren ansvarigatt är enligtanges
reglerna för styckegodstransport i 274-285 och 287-289 §§. Vidare
stadgas bestämmelserna i 286§ haratt motsvarande tillämpning.
Sistnämnda regel sikte på den situationentar den kontraherandeatt
bortfraktaren inte själv utför hela befordringen. Det kan exempelvis

sigröra successiv befordran där konossement har utfärdats iom en
enlighet med bakomliggande resecerteparti.ett Bestämmelserna är
tvingande i svensk och internordisk fart till förmån för avlastare,
befraktare och Detta framgår §313mottagare. andra stycket.av

I andra stycket stadgas uttryckligen även inteatt mottagareen som
befraktarenär har tillrätt skadeersättning enligt de förutsättningar

i första stycket. Men inneharsom anges mottagaren ett tramp-om
konossement har utfärdats bortfraktaren kan han därutöversom av
åberopa ansvarsbestämmelserna i 316 Detta innebär framförallt
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utökasbortfraktarenansvarsområdet väsent-förtvingandedetatt
vidansvarsreglernatillvidarehänvisning§316eftersom görligt, en
be-exempelvisnågonOm däremotstyckegodstransport. annan,

bortfraktarensbestämsutfärdat konossementet ansvarfraktaren,
stycket.i förstareglernauteslutande av

§339

s.k.vid brukhävningsrättbefraktarensreglerarParagrafen, avsom
sjölagen.styckettredje§ andra och126kancelleringstid, motsvarar

gjorts denendastspråkliga ändringar,förutomstycket har,förstaI
förbortfraktarengällande attförhållande till rätti attmodifieringen

den be-inomlastningsanmälanmåste göraundgå hävning även
tiden.stämda

sin in-bortfraktarenbehållerpunktenstycket förstaandraEnligt
förytterligare villkorsjölag. Somgällandesåsom iterpellationsrätt

dröjsmålhurbortfraktaren ävenmåste dock stortdenna rätt uppge
får befraktarenDärmed ettförutses.eller kanuppkommitsom

ställ-påskynda hanskanfrån början vilketredanunderlagsäkrare
fråganförbetydelsei sinfår givetvisningstagande. Detta tur enom

tid.skäliginomhävningsförklaring avgetts
väljerbefraktarenOmpunkten attandra äriBestämmelsen ny.

lastningförtidpunkten attdenblirfullfölja avtalet som angesnya
medkancelleringstid. överensstämmerDetta certepar-nyanse som

tipraxis.

§340

hävningsrättbefraktarensparagraf reglerardennaiBestämmelserna
§ första126§ och närmasti 339andra fall motsvarari än avsessom

gjorts.harändringarViktiga§ sjölagen.127ochtredje stycketoch
för konse-uttrycklig särregelmedkompletteratsRegeln har även en

kutiva resor.
befrakta-uttryckligenpunktenstycket första attförstaI nuanges

avtalsbrottvid än rentbefraktningsavtalet ävenhäva annatkanren
lastvärdighet, sär-bristandegällaexempelvisdröjsmål. kanDet

skallAvtalsbrottetnationalitetpå fartygetsskilda krav varaosv.
särskiltfrån detregelninnebärväsentligt. anpassatsDetta att

väsentlighets-till detgällande sjölagiväsentlighetsrekvisitetstränga
särskilda kravetdetochcivilrättengäller inom attallmäntkrav som

harväsentlighetavtalsbrottets ute-bortfraktarenpå insikt hos om
medsärskiltändå inteblirlämnats. skillnadenpraktiska stor,Den

Sjölagskommentaren§§ sjölagen,och 127i 1263 hävningsrekvisitenAngående se
195-199.Godsbefordran s.
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tanke på den engelska påkrav frustrationrättens of the commercial
adventure, väl bidrar till internationellsätta standard.attsom en
Genom denna ändring kan vidare §regeln i 126 sjölagen bort-om
fraktarens s.k. egenfel utgå onödig.som

Andra stycket uppställer speciella villkor för hävning vid delbe-
fraktning och vid konsekutiva Enligt första punkten fårresor. -
såsom i gällande hävning interått ske detta innebär skada ellerom—
olägenhet för andra befraktare. Begränsningen har dock mildrats
såtillvida skadan eller olägenheten måste bliatt väsentlig ochantas
beaktansvärd. En motsvarande bestämmelse för styckegodstrans-

intagits §har i 264 första stycket.port
Vad andra punkten konsekutiva undernärmareavser om resor, se

avsnitt 5.2.3.
Enligt tredje stycket krävs befraktaren, han vill häva be-att om

fraktningsavtalet, meddelar bortfraktaren detta inom skälig tid efter
det han måste fåttha kännedomatt avtalsbrottet.antas Be-om
fraktarens behov häva vill normalt ha samband medatt alternati-av

transportmöjligheter eller möjlig disposition godset.överva annan
Vid bedömning befraktaren handlat inom skälig fårtiden av om
därför kravet inte såställas högt han inte får tid klarlägga ochatt att

denöverväga uppkomna situationen. Praktiskt kan dock häv-sett
ningsrätten ändå förlorad bortfraktaren ombordatt targenom

låtergodset eller fartyget avsegla.

341 §

Denna paragraf, i första punkten §överensstämmer med 128som
sjölagen i lydelsen efter 1973 års sjölagsändringar, gäller befrakt-
ningsavtalets upphörande vid fartygets förlisning eller kondemna-
tion. språkliga vidtagits.Endast ändringar har andraI punkten har
dock gjorts det tillägget bortfraktaren inte heller haratt rätt att
utföra med fartyg och detta gällerett be-annat ävenresan om
fraktningsavtalet innehåller s.k. substitutionsklausul. Skälet här-en
för framföralltär förhindra tvist sådan klausuls tolkningatt iom en
olika konjunkturlägen. För substituera krävs såledesrätten att en
klar och uttrycklig bestämmelse i certepartiet.

iHar certepartiet skall utföras med ettdera tvåangetts att resan av
alternativa fartyg består således såväl plikten utförarätten attsom

till dess fartygen blivit slutligt nominerat och haveriettresan av
inträffar.

Om befraktningsavtalet faller bort blir bortfraktaren inte ansvarig
för påskada denna grund. Ett fåreventuellt prövas ute-ansvar
slutande med utgångspunkt från den särskilda ansvarsbestämmelsen
i 342

93Jfr den lösningen vid styckegodstransporti 265motsatta
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§342

påsikte s.k.§ sjölagen,130Bestämmelsen tarmotsvarar renasom
§ Itillämpningsområdet för 118 sjölagen.dröjsmålsskador utanför

vissa ändringarparagraf har dockförstnämndaförhållande till
dröjsmål fått innefattaoch begreppet ävenhar kortatsgjorts. Texten

Vidare harkondemnerats.förlist ellerfartyg harsituationer där ett
avtalsbrottandratillutvidgats äventillämpligheten typeratt avavse

ihävningsregelnanpassning tillgjortsdröjsmål. harDettaän som en
340

§§.276inskränkt till 275 ochhänvisningenbestämmelsenI är
ansvarsförhållan-får andraavtalaavtalsparternainnebärDetta att

den.

§343

frånträda be-befraktarensreglerarparagraf, rättDenna attsom
§132motsvarighet i 131delvis, har sinhelt ellerfraktningsavtalet

bestämmelse förmotsvarande§ sjölagen. Enoch 134stycketförsta
sakNågra ändringar iinförts i 261har störrestyckegodstransport
ochredaktionellfått väsentligtreglerna haråsyftas inte nyenmen

tolkningsreg-speciellaExempelvis har deuppbyggnad.principiell
utgått.§ stycket sjölagenoch 132 första§ tredje stycketi 131lerna

dröjsmål medi ställetbehandlassituationernabeskrivnaDe som
uttrycklig särregel förhar346 Vidareregleras ilastningen och en

tillkommit.konsekutiva resor
tvåsåledes de tänkbara fallenförsta punktenstycketFörsta anger

befrakta-ske heltfrånträdande kanfrånträdande. Ett attgenomav
början eller delvislastningensavsikt föresintillkännager genomren

Även i denavtalats.mindre lasthan lämnar än senareatt som
frånträ-sin avsikttillkännagerbefraktarensituationen krävs attatt

situationenfall bedömskonkludent. Ida, uttryckligen eller annat
avlämnande.dröjsmål godsetsmedsom

gällandedensamma ifrånträdandePåföljden för ärett som
bortfraktaren.skadeersättning tillhuvudregel fulldvs.rätt, som

fraktför-ersättning fördet förutomfrånträdande kandelvisVid ett -
kostnader förförfråga ersättningbliframföralltluster extraom-

omstuvning.ellerballast
avsnittunderkonsekutiva Se närmarepunktenAndra resor.avser

5.2.3.
sin skadabegränsaskyldighetbortfraktarensAndra stycket attom

till dessNågon motsvarighet§ sjölagen.med 134överensstämmer
paragraf. Ersätt-förevarandeupptagits idock inteandra stycke har

Och ytterligarei 326särskiltöverliggetid reglerasförning om

9‘ Godsbefordran 204härom SjölagskommentarenSe närmare s.
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uppehåll skulle uppstå för bortfraktaren i det fall överliggetiden
bestämts avtal och detta föranleder kostnader fårgenom extra er-
sättning härför krävas med stöd skaderegeln i 347av

Tredje stycket befrielse från ersättningsskyldighet vid vissaom
extraordinära omständigheter överensstämmer helt med gällande
sjölag. Endast språkliga ändringar har gjorts.

Likaså fjärde stycket befraktarens reklamationsplikt överens-om
stämmer med gällande I förtydliganderätt. syfte har endast tillagts

befraktaren blir ansvarigatt för och onödiga kostnaderextra om
reklamation inte i tid.görs

344 §

Bestämmelserna i denna paragraf §131 andramotsvarar stycket
andra punkten §och 132 andra och tredje stycket sjölagen och gäller
bortfraktarens tillrätt hävning befraktningsavtalet vid extraordi-av

förhållandennära då mindre last avlämnassamt än avtalats.som
Vissa ändringar har dock företagits.

Regeln förstai stycket skall komplement till 343 Omettses som
befraktaren underlåter frånträda avtalet vissaatt spekulativa skälav

bortfraktaren motsvarande möjlighet förhindrages atten resans
utförande. Detta överensstämmer med gällande Rekvisiteträtt. vä-
sentlig olägenhet har dock utgått onödigt. Varje hinder försom
godsets befordran enligt 343 § tredje stycket måste nämligen anses

så allvarlig karaktär sigvara meningslösatt förav teren resa
bortfraktaren. Genom ändringen nås också i detta avseende full
överensstämmelse mellan de nordiska lagtexterna.

Om bortfraktaren väljer häva avtalet han påatt är vissamma som
befraktaren skyldig tillkännage detta inom skäligatt tid. Till skillnad

vad gäller enligt 131 §mot andra stycket sjölagen går docksom
hävningsrätten förlorad reklamationsskyldigheten inte fullgörs iom
tid.

Även bestämmelsen i andra stycket skall komplementettses som
till 343 Regelns syfte och de förutsättningar här försom anges
hävning, dvs. utebliven ersättning eller säkerhet härför, överens-
stämmer med gällande Tillämplighetenrätt. har dock principiellt
inskränkts till den situationen befraktaren i enlighet medatt 343 §
första stycket tillkänna mindre last kommer lämnasattger änatt

avtalats. Vidare har hävningstidpunkten knutitssom till vissen
skälig frist efter betalningsanmaning, lösning också valts i deen som

köplagarna.nordiska Konstruktionen innebär inya detta fall en
större flexibilitet bortfraktaren många gångeratt kan fågenom
slutligt besked behöva invänta lastningstidensutan att utgång. Bort-

Se konstruktionennärmare vid 326om
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bestämda tidsfristenunder dendirekt ellerockså hävafraktaren kan
betalningklartomständigheter gör attframkommerdet somom

ske.inte kommersäkerhetställandeeller attav

§345

föriinskränkningar rättenvissabestämmelse,Denna avsersom
lastningefter detbefraktningsavtaletfrånträda attbefraktaren att

dockharspråkliga ändringar§ Vissa133 sjölagen.skett, motsvarar
gjorts.

343tillhänvisningarnaparallellamed sjölageninnebär deVidare
tillochfrånträda avtalet rätt§§ bortfraktarens rättoch 344 attatt

paragrafer.så vid dessamåni denändrasskadeersättning anges
332iavståndsfrakt reglerastillBortfraktarens rätt

§346

tolkningsreglernaspeciella§ har devid 343framgårSåsom närmare
utgått ochsjölagen§ stycketförsta132och§ tredje stycketi 131

dröjsmålparagrafförevarandeibestämmelsernamed omersatts
situatio-på densiktesåledesBestämmelsernalastningen.med tar

detdelendast attelleravlämnas utanintegodset avenattnen
befraktningsav-frånträdaavsiktnågontillkännagettbefraktaren att

dockblirändringarnaprincipiellaochredaktionelladetalet. Trots
desamma§§ rättsföljderna344343 ochtillhänvisningarnagenom

inte.avsikt ellersintillkännagettbefraktarenoavsett om
lastningstidendå ärde fallreglerarpunktenförstastycketFörsta

gäl-medoch överensstämmerbefraktningsavtaletbestämd genom
detsammaförtydligatsendastharpunkten attandraIlande rätt.

skallsåsom dennalineravtalsklausulenbrukvidgäller termsav
321enligttolkas

nödvändigtskallochandra stycket etti ärSärregeln somsesny
stycket§ förstai 325överliggetiddefinitionentillkomplement av

direktintestycket är§ första344frånträdande idå regelni fall om
överliggeti-nämligeninnebärdefinition atttillämplig. Denna om-

sigfår nöjabortfraktarenbefraktningsavtaletifastställtsden inte -
tidsut-överliggetid ävenförersättningensärskildamed den om

fallsådantibörBortfraktaren ävenbetydande. ettblirdräkten
samtidigtförseningenkontraktsförhållandetsigkunna omta ur

kanDetför honom.olägenhetskada ellerväsentlig ex-innebär
spekulativhamnstrejk ellerlångvarigsigempelvis röra enenom

kanintefartygetsida görfrån befraktarensfördröjning attsom
bortfraktareneljestfraktmarknad ellerstigandepå attkomma ut en

befraktare.dröjsmålikommer gentemot en ny
bortfraktarenochdeltillendasthar avlämnatsfall lastdetI en

§till 344hänvisningenföljer attavslutadlastningenförklarar av
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bortfraktaren därefter kan häva befraktningsavtalet i sin helhet ge-
förelägga befraktarenattnom bestämd frist för betalningen av

ersättning eller ställande säkerhet. Inte heller i förevarande situa-av
tion kan bortfraktaren tvingas utföra fullatt kompensa-utanresan
tion.

347 §

Bestämmelserna i denna paragraf, behandlar allt dröjsmål eftersom
lastningens avslutande, 96, 99 och 109 §§motsvarar sjölagen. För-

reglernautom redaktionelltatt samlats i paragraf har vissaävenen
ändringar företagits i förhållande till gällande sjölag i syfte såvälatt
förbättra bortfraktarens ställning förenkla ersättningssystemet.som

Enligt första stycket första punkten såledesgörs befraktaren direkt
ansvarig för skada såsom bortfraktarens avtalspart. Han ansvarar
även för anställda eller för självständig avlastare handlar fören som
hans räkning. Vidare behålls det särskilda presumtionsansvaret en-
ligt 96§ sjölagen beviskravet skärps. Befraktaren skallmen nu
kunna visa fel eller försummelseatt inte föreligger på hans sida.
Kompromissvis har dock den speciella regeln med ersättning och
ersättningsberäkning utgå.såsom för överliggetid fått All ersätt-
ningsskyldighet för dröjsmål efter lastningen faller undernu presum-
tionsansvaret.

I andra punkten stycke befraktaren harav samma attanges sam-
vid dröjsmål med lossningen.ma En förutsättningansvar för ersätt-

ning dockfir bortfraktaren inteatt har möjlighet ensidigtatt av-
veckla befraktningsavtalet lägga godset enligtatt regler-genom upp

i 337 Det bör således uppmärksammasna godsmottagarensatt
för underlåtenhet medverkaansvar vid lossningenatt enligt 109 §

sjölagen inte upptagits i förevarande förslag. Mottagarens skyldig-
heter i samband med lossningen regleras uteslutande be-nu av
stämmelserna i 336 och 337 §§.

Förslaget innehåller inte heller någon uttrycklig regel hävningom
befraktningsavtalet. Eftersom lastningav redan skett får nämligen
sådan bestämmelse mycket liten betydelseen Om dröjsmålet blir

långvarigt eller hindras exempelvis överraskanderesan ettav ex-
portförbud kan dock hävning komma frågai i enlighet meden
allmänna kontraktsrättsliga regler.

Bestämmelsen i andra stycket är särregel för konsekutivaen ny
Se närmare under avsnitt 5.2.3.resor.

348 §

Bestämmelsen befraktarens då gods orsakatavser skada.ansvar
Första punkten överensstämmer helt med §97 första stycket sjöla-

9°Jfr NJA 1936 368.s.
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och dettaculpaansvarsåledes allmäntåläggsBefraktaren ettgen.
speciellai dengods. Endastfarligtorsakadskadaomfattar även av
harmlessinnehåller s.k.certepartietkontraktssituationen att en

Dettadrabba befraktaren.presumtionsansvargoods-klausul kan ett
§ andra stycketi 319förekommerdåblir typ somsammaansvar av

osäker hamn.befraktarens valgällande enav
orsakaspå skadorsiktepunkten ochandraRegeln i är tar somny

skadesituationVid ärdelbefraktning.vidgods ombordannat en
bördrabbas. Detbåde och lastfartygnärliggandeoftadet att

befraktarensendastbestämmelsenemellertid observeras att avser
då dennegods ellerpå bortfraktarensför skada eget regress-ansvar

dettillsjälv tvingatsåterkräva vad han ägarenvis vill att utge av
be-direkt kravvill riktagodset. Om lastägarenskadade motett

såledesmåste skedettaskadangrundfraktaren utom-av
grund.obligatorisk

föreliggaförsummelse kanfel ellerbedömningenVid ansesav om
bort-betydelseblir givetvispå gods störstavid skada annat omav

enligtbefraktaremed gods förhaftfraktaren rätt att ta annan
§ stycket.314 andrabestämmelserna

§349

all-innehåller de§ sjölagen,135paragraf,Denna motsvararsom
befraktningsav-frånträdandeömsesidigtförreglernamänna ett av

mindresituationer. Endastjämförligadärmedkrigsfara ochtalet vid
gjorts.ändringar har

förockså farauttryckligentilläggförsta stycketI nämns somnu
tillagtsVidare harombord fartyget.sig attbefinnerpersoner som

onödigaochansvarig förblirfrånträda avtaletvillden extrasom
regelskälig tid,inomreklamation intekostnader görs somenom

ocksånås i dettaDärmedgällandemed rätt.torde överensstämma
nordiska lagtexterna.i deöverensstämmelsefullavseende

skada ellerväsentligtillskada ändratsandra stycket harI
avseendei dettavadhänvisas tillhärvidkanolägenhet. Det som

vid 340anförts
sjöla-§ tredje stycket135hänvisningen itillNågon motsvarighet

ochöverliggetidförErsättningi förslaget.upptagitshar integen
för§§. Ersättning332respektivesärskilt i 326avståndsfrakt regleras

iuteslutandeöverliggetiden reglerasuppehållytterligare utöver
347

350 §

innehåller sår-till 349komplementparagraf,Denna är ettsom
Seförhållanden.liknandevid krig ellerkonsekutivaförregler resor

avsnitt 5.2.3.undernärmare
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351 §

Bestämmelsen, gäller kostnadsfördelningensom vid uppehåll på
grund krigsfara eller liknande förhållanden,av överensstämmer helt
med 136 § sjölagen. Endast språkliga ändringar har vidtagits.

352 §

Denna paragraf innehåller särregler för konsekutiva i det fallresor
fartyget enligt certepartiet skall utföra så många möjligtresor som
inom viss angiven tidsperiod. Seen närmare under avsnitt 5.2.3.

5.2.3 Konsekutiva resor

När konsekutiva efter andra världskrigets slutresor uppkom som en
särskild befraktningsform började på ganska primitivtettman sätt

skrivaatt flertalut ett resebefraktningsformulärseparata med tids-
angivelser omedelbart efter varandra och häfta ihop dem till ett
sammanhängande kontrakt. Man byggde alltså från början på
resebefraktningsformulärens bestämmelser. Det därförär naturligt,

särbestämmelseratt konsekutiva har låtit sig infogasom sprid-resor
da här och bland reglerna resebefraktning,var därom resornas
inbördes sammanhang tvingar fram speciella regler.

1.312 § definieras konsekutiva visst antalettresor som resor som
utförs efter varandra enligt befraktningsavtalett be-ettsom avser
stämt fartyg. Utgångspunkten för reglerna konsekutiva blirom resor
därmed de regler gäller resebefraktning.som

Kontraktsformen har utvecklats den fria farten trampfarten,ur
den vilda farten, där fartygett uppsöker last där den finns och
befraktas för Genomseparat slutaresa avtalatt fleraresa. påom
varandra följande i fråga bulklaster till och frånresor angivnaom
hamnar har redare möjlighet söka sig tillen att regelbundenen mera
och därmed stabil sysselsättning över längre period. I tideren av
stigande frakter kan han i mellan de kontraheradepauser taresorna
enstaka till spotmarknadens högre priserresor och på så för-sätt
bättra sitt årsresultat.

Utmärkande för denna kontraktstyp är godskvantitetenatt anges
bara på ungefär, liksom falletett kan vid resebefraktning,vara t.ex.
lägst X högst Yton in ownerston charterer’s option. Ibland sägs

skallatt transporten ske inom viss tid. Frakten normalt tillanges en
tonsumma godstransporterat ochper Befraktarenav harresa.

ingen bestämmanderätt fartyget.över

77Ett exempel erbjuder det fall återgesi JOs ämbetsberättelse1956som 140.s.93I nordisk rättslitteratur har denna kontraktstyp belystssärskilt Falkanger, Kon-avsekutive reiser 1965, iäven AfS Bd 8 liksom i i AfS Bduppsatserna 5 370 ochs.ScandinavianStudies in Law 1977 63 ff.s.



131990SOUSpecialmotivering194

be-denMedtidsbefraktning.draginkluderakanAvtalstypen av
tidsbefraktning,ochresebefraktningmellanstämning gränsenav

avtaltid,förberäkning ettattfraktensmedför312fastslås isom Ändåtidsbefraktning. ärunderhänförligtkonsekutiva ärresorom
bildarochi bottenliggertidenhelaresebefraktningendet som

resor.konsekutivaförmönster
punkterPå vissalösta.problemallaemellertid inteDärmed är

konsekutivaförsärreglerklargörandeanledningdetfinns att ge
Omavtal.ingå iatthänger sammaFlera genomsammanresorresor.

fullgörelsenskallpåavseende avmedstörning sker resa,enen
därförkontraktetoch helaodelbarthelhetdessikontraktet anses

till denenbartbegränsadstörningenskallEllerpåverkas anses
iproblemhithörandeformulerassjörättengelskresan Isärskilda

juridiskaindivisible. Dettaellerdivisiblekontraktet ärtermer omav
delbarhetsuccessiva leveransersliknandeproblem typär somav

köpavtal.vidodelbarheteller
in-harsärreglerdärresebefraktning,avsnittetiställenDe om

stycket,tredje§319konsekutiva ärpåavseendemedfogats resor
§350stycket,§ andra347stycket,§ första343stycket,§ andra340

resebe-bestämmelsernagivnaalltså de omövrigtI är352och
konsekutivaavtalpåtillämpliga resor.fraktning om

§ tredje stycket319
förbestämmelsesärskildparagrafdennastyckettredjeI engesav

vilkaväljahar rättbefraktaren att somresorkonsekutiva närresor
di-dettillskyldig atthanfall attsådana ärutföras. I seskall

ballastresor-ochlast-mellanbalansnågorlundablirstansmässigt en
eftersommissbrukaslättoptionsrättenkanregelsådanUtan enna.

Bryterunder lastresorna.fraktintjänarnormalt barabortfraktaren
bortfraktarensföransvarighanblirregelnändåbefraktaren mot

certepartiet.underfraktförlust

stycket§ första343ochstycket§ andra340
konsekutivavidresebefraktarens rätt re-attBestämmelserna avser

påavseendemedbefraktningsavtaletfrånträdarespektivehåvasor
enstaka resa.en

utförandetbedömasskola att avhärVäsentligheten sägs genom
förhållandeibortfraktarenföroväsentligtinte ärenstakaden resan
karaktärkontraktetsinverkarHärvid avåterståendedetill resorna.

be-sagts.1°° Begränsningenvadenligt avodelbartochdelbart nyss
frånträdande över-partielltellerhävningpartielltillfraktarens rätt

certepartipraxis.rådandemedvälensstämmer

36.Bd 89° AfSiFalkangerJfr s.
m 213.143,Jfr a.a. s.
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347 § andra stycket

Bestämmelsen är särregel för konsekutiva ochen ny resor avser
bortfraktarens möjlighet till hävning eller inhibition vid utebliven
betalning frakt eller andra fordringar enligt befraktningsavtalet.av
Ett certeparti kan ofta gälla längre tidsperiod eller större antaletten

och bortfraktaren skall därvid inte kunna tvingasresor till att an-
träda han fåtthar betalt förutan att tidigare.en Behovny resa en av

lika hävningsregelsträng i 382 § rörandeen tidsbefraktningsom -där förskottsbetalning tidsfrakten oftast denutgör enda säker-av
heten -föreligger dock inte. Möjligheten till hävning och skadestånd
bör därför regleras efter principer valts i 326§ vidsamma som
utebliven ersättning för överliggetid.

350 §

Paragrafen innehåller särregler för konsekutiva vid krig ellerresor
liknande förhållanden.

Första stycket frånträdande enligt §349att ett enstakaanger av en
endast får ske utförandet denna är oväsentligt iresa för-om av

hållande till återståendede Denna princip densammaärresorna.
340 §i andra stycket och §343 första stycket ochsom syftar till att

förhindra alltför kraftig störning i avtalsförhållandet. Begräns-en
ningen i hävningsmöjligheten gäller både bortfraktaren och befrak-
taren.

I andra stycket behandlas den vanliga situationen befraktarenatt
enligt avtalet har välja vilkarätt skallatt utföras. dettaIresor som
fall föreligger inte förutsättningarna enligt §349 han likaväl kanom
välja utanför eventuellt krigsområde.ett frånträdandeEtten resa
kan däremot ske valrätten begränsadär till visst geografisktom ett
område och krigsfara eller liknande föreligger för hela området. På

kan bortfraktarensätt frigöra sig från avtaletsamma valetom av
innebär lastnings- eller lossningshamnenatt liggerresa i fareområ-

det eller fartyget måste detta.att passera

352 §

Denna paragraf innehåller särregler för konsekutiva i det fallresor
fartyget enligt certepartiet skall utföra så många möjligtresor som
inom viss angiven tidsperiod. På vis vid tidsbe-en samma som
fraktning kan dådet svårt planera verksamheten så sistaatt attvara

exakt sammanfaller med befraktningsperiodens utgång. Iresan
praktiken förekommer flera klausulregleringar.‘°‘ De härtyper av
givna reglernas syfte rekommenderaär enligt skandinaviskatt upp-
fattning lämpliga principer för avgöra eventuell slutligatt om en resa

m Jfr 81-92.a.a. s.
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förhindrainte attellercertepartiet attinom samtfallaskall anses
framballastresaoch kostsamonödigutföratvingasbortfraktaren en

lastningshamnen.till
omfattasskallframgår såledesstycket avförsta attAv resaen

avtalsperiodensföregjortslastningsanmälansåcertepartiet snart
§§.324ochi 323därvid reglernagällerlastningsanmälanslut. För

skyldigintebortfraktaren äruttryckligenstycketandra attI anges
uppenbartdet är attlastningshamnenanträda mot omatt resaen

Även kanfalltveksamtitid.iframkomma ettkanintefartyget
utnyttja denskyldigheterfrån sinasig attbefriabortfraktaren genom

tredje stycket.enligthonomtilläggsinterpellationsrätt som

Kvantumkontrakt5.2.4

volymkon-skeppningskontrakt,kvantumkontraktAvtalstypen
undergodsmängdvisspåetransportsigtrakt inriktar enenav

ellerårsproduktionexempelvistidsrymd, pappersmassalängre en
linje-ochtrampfartbådeinomförekommerKontraktstypenbilar.

karaktärderaskvantumkontrakten ärförUtmärkande ram-avfart.
bitbit förutkristalliseraskommersmåningomvad attföravtal som

förekommer separataDet attindividuellarad transporter.till en
underindividuellvarjeutfärdas försmåningomresecertepartier resa

individuelladeavroparofta barakvantumkontrakt, manett men
vidfrån vad fallet ärskillnadTillsärskildvarjeförfartygen resa.

medvilka fartygintekvantumkontraktetkonsekutiva angerresor
övrigtikan ävenochföretasskall transporternaskeppningen vara

lämpligtsigsäkrasaksjötransportörensdet attospecificerade; är
valfrihet.vidsträcktdärvidharoch hanbehövsdetnär entonnage

tidsbasis.resebasis ochbådepåKvantumkontrakt sluts
självapåinriktadesålundaprincip ärikvantumkontraktTrots att

övervägandekontraktstypdennaförflyttning, företerdessochlasten
tidtabells-itransportavtalgångnågonbefraktningsavtaldrag avav

Även tiden ärbiltransporter.nedanjämförliknande fart, omom
normaltförseningsriskenliggerkontraktetförbasangiven ensom

frågadärför närmastoch det ärsida, enbortfraktarens om
påkonsekutivainteresebefraktning. Resorna är var-speciell typ av

angivnaindividuelltinteofta utanföljande; fartygen gene-ärandra
fartyg;vissutpekasmöjligen resornabeskrivna,riskt avgruppen

med säker-behovbefraktarens transport,vidkonkretiseras menav
spread.evenlyfairlyspread ellerevenlyspread,fairlyhetsventilen

bort-transportbehov,säsongmåssigasittdärmedlöserBefraktaren

7421960Lulu NJAerbjuderavtalstypdennarättspraxis‘2 s.svenskExempel ur med iramavtalHovRSvea1561979NDAllra-Importårskontrakt och s.
rates.rörandeinnebördkonkurrensrättslig Contracthuvudsak
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fraktaren får jämn sysselsättning binda sin flottautan atten upp
alltför hårt, så han vissa tider kan påsysselsättningatt spotmark-ta
naden den erbjuder bättrenär priser eller sysselsätta fartyget med

ballastresor.returlaster för undvika Samtidigt säkrar befraktarenatt
sina transportbehov för lång överskådlig framåttid till etten men
fast pris och han frånbefrias bekymmer rörande genomförandet av
transporterna.

Denna grundläggande karaktär resebefraktning i normal-av som
fallet präglar kvantumkontrakt medför sjölagens dispositivaatt reg-
ler i blir bakgrundsrättämnet till det individuella kvantumkon-
traktets bestämmelser. Så länge fråga angår utförandeten av en
redan konkretiserad erbjuder detta ingen särkild svårighet.resa,
När det frågor medrör avseende på kvantumkontraktet i dess hel-
het, lämnar reglerna resebefraktning ledning.mindre Det harom
därför visat sig nödvändigt samla antal dispositiva rättsregleratt ett

kvantumkontrakt till särskilt avsnitt i anslutning till reglernaettom
resebefraktning. Av skäl föreligger det från tid tvåom samma senare

genomarbetade standardformulär kvantumkontrakt Intercoa 80om
Tanker of Affreightment, Oslo‘°‘utarbetat Intertankocontract iav-

och Volcoa The Baltic and International Maritime Conference—
BIMCO Standard Volume Contract of Affreightment.

Förhållandet mellan Hamburgreglerna och kvantumkontrakten
transportform, vilka kontrakt i och för sig faller under definitio-som

transportavtal i 16, framgår bestämmelsen i 24.artnen av artav
Enligt denna skall konventionen gälla för varje undertransport ett
ramavtal, bestämmelsen i 23 undantagandeartmen certe-om av
partifart skall alltjämt tillämpas där skeppningen sker under certe-
parti. Härav följer indirekt själva ramavtalet inte omfattasatt av
konventionen. Detta principiella synsätt överensstämmer med det

ligger till grund för utformningen de här föreslagna dis-som av
positiva rättsreglerna kvantumkontrakt.om

353 §

Bestämmelsen tillämpningsområdet för de dispositiva rätts-anger
reglerna kvantumkontrakt. Detta bestäms med hjälp tvåom av
huvudrekvisit. Dels skall transportåtagandet förflyttning ettavse av
visst totalkvantum gods. Dels skall detta kvantum fördelas på flera

under angiven tidsrymd. Den bestämda mängden kanresor en avse
olika slag gods.av

Gränsen konsekutiva såmot skallatt,resor anges om resorna

‘3 Hithörande problem har i nordisk doktrin behandlatssärskilt Falkanger i AfSav
Bd 5 370 i ScandinavianStudiesin law 1977 63 och i Mariuss. 1101986.s. nrO Se The Intertanko Charterparties, Comments by Per Gram 1980 23-26 ochs.
57-62. Jfr Gram, Fraktavtaler 4 1977 162-167.utg. s.
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frågaaldrig blirdetfartyg,med bestämtochvarandrautföras efter
rörande konse-reglernakvantumreglernatillämpning utan avavom

grundläggan-resebefraktningsreglerna. Deningår ikutiva somresor
fasthålls därförkvantumkontrakthoskaraktärende generiska ett -

inteoch detgodsmängden ännuindividualiseradeden inteännu
dispositivaockså vilkaDärmed bestämsfartyget.utpekadekonkret

finns behovdeträttsregler av.
intebehöverkonsekutivakontraktUnder resornaett resorom

uppehöllsådant kravvarandra. Ettefteromedelbartfölja man
hållamissledandedetdag skullei atttidigare,visserligen varamen

och kvan-konsekutivaavtalBåde modernapå detta krav. resorom
andraochmellankommande ballastresortillåtertumkontrakt arran-

kostna-minskamedi syfte transportsystemavanceratettattgemang
bilar,förgaragefartygspecialiseradenutidensVad gällerderna.

ochtidtabellsenliga slingorisådanakanexempel,för att ta ett
ochtillverkningsställenfrån olikabilarkvantiteterolikahämta upp

invecklatallt i mönster, attmarknader, utanpå olikadem ettlossa
operationer mistersådanagrund förtillkvantumkontraktendärför

karaktär.generiskasin typiskt

§354

falli degodsmängdenbestämmareglerasparagraf rättenI denna att
detta.föravtalet utrymmeger

konkretatill detprincipiella planramavtaletsfrånUtvecklingen
individualisering, förstfortgåendehjälpmedfraktavtalet sker enav

just dessaIderasochfartygensedanlastpartierna, resor.avav
några dis-behovplanramavtaletspåredanavseenden har avman

positiva regler.
Ilastpartier.individualiseringensig tillBestämmelsen hänför av

medvalrättenharbefraktarendethändelse oklarhet är somav
underbefordrasskallgodspå mängdenavseende den totala somav
optio-ochmarginalermed vissabrukarkvantumkontraktet anges

befraktarensiangivnaspelrum,fråga väsentliganer. Det härär om
särskildpåavseendemeddäremot spelrumdetintresse. Gäller en

igivnasmå derelativt ärmåste blidärförspelrum somresa --
därför hanlastförmåga detoch ärfartygetsintressebortfraktarens

mängden.bestämmahar rätt attsom
kl 4Volcoahalvfyllt, löserblirbarapå den sistaOm fartyget resan

bort-godsmängdminstadenproblemdetta att somangegenom
någonharreglernaföreslagnabefordra. deIskyldigfraktaren är att

tänktdetställetinförts. I är attbestämmelse intemotsvarande
ojämnhetundanröja alltför ävenspread bordeevenlypå storkravet

också§ stycket begränsarandrai 357Bestämmelsenpå sista resan.
inte ärtillhandahålla för lastfartygskyldighetbortfraktarens att som
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klar till lastning före utgångavtalsperiodens och därmedsätter
punkt.

355 §

Bestämmelsen reglerar befraktarens skyldighet utarbeta skepp-att
ningsplaner.

viktig fördelningsfaktor kravet på befraktarenEn utarbetarär att
skeppningsplaner för lämpliga tidsperioder förhållandei till hela
kvantumkontraktets löptid påoch befraktaren i god tid under-att

bortfraktaren planerna. fårDenne därmed möjligheträttar om en
pådisponera hela sin flotta lämpligaste Fördelningen skallsätt.att

ske hela avtalsperioden och under hänsynstagande till vilkenöver
fartygsstorlek skall användas.som

356 §§och 357

Dessa paragrafer innehåller viktiga bestämmelser anmälanom av
skeppning och nominering fartyg.om av

Individualiseringen två åliggersker i Först det befraktarensteg.
anmäla skeppningen i skälig tid. Därefter det bortfraktarensäratt

tillhandahålla nominerasak lämpligt fartyg och inom skäligatt ett
tid underrätta befraktaren detta fartygets lastförmågasamtom om
och förväntade ankomst till lastningshamnen.

§358

Bestämmelserna dennai paragraf gäller utförandet av resorna.
ochI med nominering fartyg har skett, har lämnatatt ettav man

nivåramavtalets abstrakta och kommit ned till de konkreta reglerna
resebefraktning respektive styckegodstransport. Dessa blir här-om

tillämpliga imed direkt enligt första stycket denna bestämmelse.
Detta innebär exempelvis, det nominerade fartyg kommeratt som
för fram till lastningshamnen skall bedömas enligt reglernasent om
resebefraktning i vad möjligheterna till kancellering och tillavser
ersättning.

andra tredje preciserasI och styckena ytterligare bortfraktarens
skyldighet och befraktarens hävningsrätt med påavseende åter-
stående del kvantumkontraktet.av

359 och 360 §§

Dessa bestämmelser dröjsmålreglerar med anmälan skeppningom
och skeppningsplaner och med nominering fartyg under kvan-ettav
tumkontrakt. detta stadiumI befinner sig alltjämt på ramavta-man
lets abstrakta plan. Institutet tilläggstid vad gällermotsvarar som

deunder nordiska köplagarna.nya
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§361

dröjsmålparagraf reglerar med betalning dröjs-Denna frakt. Ettav
mål utgångenutlöser, efter tilläggstid, inställt fullgörande,av en
hävning kontraktsbrottet väsentligt, skadeståndsrätt och slut-ärom

hållaligen inne lasten till säkerhet för fordringen enligträtt atten
s.k. detentionsrätt.avtalet tillDäremot saknas motsvarigheten

direkt föreskriftVolcoa kl 181 med Det det inbördesränta. ärom
sammanhanget mellan under och ramavtalettresor samma som
motiverar hithörande specialregler.

§362

förhållandenbestämmelse vid krigDenna reglerar ellerparternas
påfrånträdakrigsfara. Vardera kan kvantumkontraktettparten

liknande stadgas tidsbefraktningsavtal i 385villkor omsom

5.2.5 Tidsbefraktning

Tidsbefraktning erkändes särskild avtalstyp först under börjansom
1900-talet. Genom 1936 års sjölagsändringar infördes lagreglerav

sjölagen.1°5tidsbefraktning fråni valda lösningarna hämtadesDeom
dåtidens standardfonnulår. Reglerna emellertid få och så allmäntär
hållna de kommit i det betydelse sidansakna vidnärmasteatt att av
de utförliga och detaljerade reglerna enligt fonnulärrätten.mer

förhållanden påpekadesDessa sjölagskommittén betänkandetiav
SOU 197251 37. Kommittén, då inte äntog annat rents. som upp
språkliga frågor,och redaktionella månuttalade emellertid idenatt,
lagbestämmelser kunde behövliga på tidsbefraktningensanses om-

sådanaråde, utvecklingen medfört förändringar i certepartipraxis
förelågskäl för hela den gällande lagstiftningen.översynatt en av

Vid de nordiska överläggningar förekommit efter 1981 harsom
håll framhållitsfrån norsktsärskilt danskt och tidsbefraktningens

de strukturförändringar inomökade betydelse sjöfartengenom som
år. har 13skett under Det den norskanämnts att casenare av

opererade under tidsbefraktningskontrakt.handelsflottan 1986
Även förhållanden har förändringarvad gäller svenska skett.stora

sjötransportföretag arbetar i dag i mycket omfattningSvenska stor
års sjölagsänd-s.k. När 1936med inhyrt operatörer.tonnage som

dispositiva lagregler tidsbefraktning si-ringar först införde om var
nämligen nordiska redare huvud-tuationen den helt attmotsatta,
fartyg och bara vidsakligen arbetade med sysselsättnings-egna

Tidsbefraktningens ibefraktade volym dagextra tonnage.toppar

°5 §inte omarbetats med undantag för justering 150 iReglerna har därefter en av
anledning för bärgarlön införandet definition tidsbe-ändraderegler samt av avav en
fraktning i 71 Dessaändringar gjordes 1964 1973.resp.
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och sjötransportörernas exponering huvudsakligen tidsbefrak-som
världsmarknadentare motiverar därför moderniserad lagstift-en

ning innehållande genomtänkta och rekommenderade normallös-
ningar, tillsammans bildar balanseratsom helhetsmönster.ett Där-

kanutöver utfyllande nordisk bakgrundsrätt visaen sig värdefull för
inrikes och internordisk fart, där ofta brukar kontrakt enkla-man av

beskaffenhet iän oceanfart med dessre utförliga standardformulär,
kompletterade med särskilt tillskrivna klausuler i det individuella
avtalet. Genom utbyggda regler tidsbefraktning ocksåom ger man
avtalsparterna i varje fall ökad möjlighet vid tvist få dennaen att
avgjord någoti nordiskt land. De flesta tidscertepartier i daganger
London eller New York för skiljeförfarande,orten ett någotsom

med tiden kommit bli alltmerasom kostsamtatt och tidsödande för
Existensenparterna. nordisktett kanmönsterav även fåantas

betydelse tolkningsdatum.som
Förslaget bygger på de tankegångar redovisats Regler-som ovan.
skall tillämpliga på tidsbefraktningsavtalna vara enligt den defini-

tion i 312 De enskilda bestämmelsernasom ges har utformats
med utgångspunkt i rådande certepartipraxis eller skall ses som en
sammanvägning regler hämtade från olika mönsterbildandeav stan-
dardkontrakt.°° Men förslaget återger inte bara den vanligaste lös-
ningen på problem i formulärenett därutöverutan upptar regler

ofta saknas se exempelvissom nedan §367 eller bara framgår
indirekt friskrivningar se nedan 368 §. Iblandgenom har reglerna
karaktär övervägda och rekommenderadeav normallösningar, som
grundats på så starka rättspolitiska skäl de inteatt klarutan över-
enskommelse mellan bör kunnaparterna sättas sidan; ibland rör
det sig enbart reservregler för den händelse något ståndpunkts-om
tagande inte kan läsas in i avtalet och det framstår rättspolitisktsom
likgiltigt vilken ståndpunkt väljer.man

Bestämmelserna har i möjligastörsta utsträckning delats efterupp
tidsaxel med funktions- ochen ansvarsfördelningen mellan parterna

för varje tidsskede tidsbefraktningsavtal.ett Vidare harav beaktats
den allt vanligare företeelsen tidsbefraktarenatt endast uppträder

ochoperatör uttryckligasom ansvarsregler föreslås till förmån för
lastägare tidsbefraktaren.änannan

Trots bestämmelsernaatt har principiellt dispositiv karaktären
finns tvingande karaktärmoment då lastägareav tids-änen annan
befraktaren innehar konossement 374 §.

° I utredningsarbetet har i första hand studerats tidscertepartierna Baltime torr-last, Producetorrlast, Shelltime 3 tankfart och Reeftime kylfart. När standard-formulär begagnas,används i ökad utsträckning eller mindre individuelltmer ut-formade tilläggsklausuler. Ett Baltime slutet avtal för 15år sedanupptog kanske10-20 tilläggsklausuler, i dag använda formulär försessamma vanligen med 30-50tilläggsklausuler. Innehållet i sådanahar inte studerats i utredningsarbetet.
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§363
avtalpåtillämpligatidsbefraktningreglernaärSom angetts om

Betydelsen312ifinns endefinition avupptagendenenligt som
avlämnandeför fartygetsavtalatshartidpunkt platsoch somen

funktions-grundläggandedenförstycket gränsi förstaframhävs som
kontrollenkommersiellaDenavtalsparterna.mellanfördelningen

tidsbortfraktarenmedantidsbefraktarenpåövergårfartygetöver
skalltidpunktFrånhandhavandet.nautiskabehåller det samma
ellersysselsattfartyget ärtidsfraktbetala oavsetttidsbefraktaren om
såle-resebefraktning övertarvidförhållandetskillnadTillinte. mot

fartyget.driftenkommersielladenförriskentidsbefraktaren avdes
Någonsjölagen.punkten§ första138stycketAndra motsvarar

skyldighettidsbortfraktarens attvadinteåsyftasi sakändring avser
fort-SjÖvärdighetsförpliktelsen ärskick.sjövärdigtihålla fartyget

tidsbe-vidfunktionsfördelningensärskildatill denanpassadfarande
special-hållaskyldignormalt inte attTidsbortfraktaren ärfraktning.

framgårsåvida inteträd, annateller avlastvissförutrustning
sjövärdig-förredogörelsetidsbefraktningsavtalet.m En närmare

262underintagenfinnshetsbegreppet
påavlämnandeför fartygetstidenbegränsad tillBestämmelsen är

uppbyggnad. Menredaktionellatidsbefraktningsreglernasgrund av
befraktnings-helakvarstår underskyldighetertidsbortfraktarens

stycket.§ första369framgårvilketperioden av
skyl-ärtidsbortfraktaren ävenförtydligatsharbestämmelsen attI

förstaiHärmedordning.ihandlingar avseshålla fartygetsdig att
ocksåförordningarochi lagföreskrivs menhandlingarhand som

för-påtagit sigtidsbortfraktarenmåndeniförsäkringsbevis o.d.
säkringsplikten.°°

slagpraktisktbestämmelseintagits somstycket hartredje avI en
Avbränsle.kvarvarandeoch röri sjölagenmotsvarighetsaknar som

tidsbefraktaren§i 371principen attinnebördenframgårdenna av
befraktningsperioden.helaunderbränsletförsvarar

betalasskallbränsletvanligencertepartipraxis attI mananger
avlämnas° denävenfartygetdär nuhamni denpriset menefter

varitvalet harförUtslagsgivande attförekommer.lösningenvalda
sjösstillavlämnasfartygetfalletdetsåvältäcker attbestämmelsen

bliresultatetslutligaDeti hamn.avlämnandet sker avsesattsom
måndenitillämpaslösningpraktiskvilkenoberoendelika somav

sker.avlämnandetdärhamndenibunkramöjlighethar attfartyget
föreskrivsolägenheterandraochprisspekulationerhindraFör att

uttryck-certepartiet intetidfartygetsdvs.time,local7 omtidpunktMed avses
GMT.tillhänvisarligen

klReeftimeochkl 2Shelltimemed1939kl 10 BaltimeexempelvisJfr
Öregrund 398.1925°° NJAJfr s.

kl19390 BaltimeexempelvisSe
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ofta i tidscertepartierna maxmin för kvarvarande bränsle förett
såväl avlämnandet återlämnandet fartyget.som av

364 §

Bestämmelsen är motsvarande regel finns vanligen iny men en
nutida tidscertepartier.

Genom första stycket får i tidsbefraktnings-parterna ettenvar av
avtal påkalla besiktningrätt i samband med avlämnandetatt av
fartyget. Parterna kan i första hand själva eller flera be-utse en
siktningsmän på brukligtsätt inom denär fart det gällersom men

har också möjlighet få besiktningsman förordnadepart enligtatt
[319] § sjölagen.

Enligt andra stycket skall besiktningskostnaderna bäras parter-av
Ävenmed hälften kostnaderna för nettotidsförlusten påna var.

grund besiktningen skall fördelas på be-parternaav oavsett om
siktningen före elleräger efter avlämnandet fartyget.rum av

Av tredje stycket framgår besiktningsutlåtande inteatt ett utgör
exklusivt bevis ändådet skallatt vägandetungtmen anses vara en
omständighet.

365 §

Paragrafen och reglerarär det fallet fartyget avlämnas tillattny
sjöss.

Fartyget kan enligt avtalsparternas val avlämnas vid viss tid-en
punkt dåeller det befinner sig på viss position. Oavsett vilket sätten

har valt skall enligt första stycket tidsbortfraktarenparterna alltid
bekräfta avlämnandet med tids- och positionsangivelse.

andraAv stycket framgår den besiktning fartygetatt av som
har begärarätt skall förläggas till denparterna första hamnatt som

fartyget anlöper efter avlämnandet. Med första hamn i detta
sammanhang hamn där besiktning praktiskt kanrentavses en ge-
nomföras.

Eftersom beaktansvärd tid kan förflyta mellan avlämnandeten
och besiktningen föreslås också särskilda regler med påavseende
tidsfrakten. Om fel i fartyget eller dess utrustning konstateras skall i
enlighet med principerna s.k. off-hire se §under 383närmareom
tidsfrakt Ärinte betalas för den tid går åt för avhjälpa felet.attsom
felet så allvarligt tidsbefraktaren tvingas häva befraktningsav-att att
talet skall tidsfrakt inte utgå. Frakt betalats i förskott vidsom
avlämnandet skall då betalas tillbaka.

366 §

Reglerna i denna paragraf, ersätter motsvarande i §regler 146som
sjölagen, tillöverensstämmer sin avfattning mycket med 339 §nära
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hänvisatillräckligtdärförbör§ stycket. Det attförstaoch 340 vara
principerna förbestämmelserdessaundervad anförtstill omsom

avlämnan-dröjsmål med fartygetsvidhävningsrätttidsbefraktarens
börsjölagenförhållande tilländringar iföljandede. Men upp-

märksammas.
farty-bestämtavtalsparternadet fallstycket reglerar attFörsta att

någottidpunkt,exaktvid mot-avlämnasskall senast somget en
fixköp.område brukar benämnaspå köprättensvad somsvarar
kommittillmed hänsyndelsutformats att parternaharLagtexten

börja lasta,skallfartygetvilkentid inombestämdöverens enom
vissavlämnaseljest skalltill fartyget senastmed hänsyndels att en

sjöss.tillnågon elleri hamntidpunkt
sjölagen§ stycketandrai 146bestämmelsentillförarbetenaAv

på dröjsmålssi-tillämpligframgår denna490 ärNJA 1936 atts.
tidsbefraktarensstår tillfartygettidhela denundertuationer som

paragrafförevarandelydelsen idenförfogande. Men avsernya
Rättsföljdernaavlämnande. annatdröjsmål vid fartygetsendast av

375ställetireglerasavtalstidendröjsmål under genom
har densjölagen§ stycket146 förstamedjämförttredje stycketI

vid tids-särskilda hävningsrättendengjortsändringenviktiga att
vid 340häromutgått. Seegenfel närmares.k.bortfraktarens

hävatidsbefraktarendröjsmålet kanorsakatOavsett nusomvem
väsentligt avtalsbrott.detta utgörbefraktningsavtalet ettom

tidsbe-klausulintagettidscertepartier finnsflestadeI gersomen
bestämdpåavlämnasintefartygetavtalethävafraktaren rätt att om

på häv-sigtimmarvanligtvis 48har attTidsbefraktarentid. avge
för-fartygetsmeddelandefåttfrån handetningsförklaring att om

tidpunkten förellerankomst. klausul saknassådanOmsenade en
häv-tidsbefraktarensfåralltför bestämtinteavlämnandet angetts

förutsättning-från de allmännautgångspunktmedningsrätt prövas
stycket.i tredjeangessomarna

§367

iochbåde sjölagenimotsvarighetsaknarochBestämmelsen är ny
tidscertepartierna.vanligastede

frånutgångspunktmedmåste bedömasfelmedVad avsessom
ibestämmelsernaenligtutrustningpå ochfartygställskravde som

enskildai detkommit överensfrån avtalsparterna§ vad363 och om
såvida intefelsjövärdighetbristandeSåledes attfallet. är anse som

tidsbort-iföreliggermodifikationertidsbefraktningsavtaletenligt
handenförLikaså felkansjövärdighetsförpliktelse.fraktarens vara

beskrivningdeninteutrustningenellerfartyget motsvarar somom

sju dagar.motsvarandetidReeftime klJfr omanger ensom
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gjorts i certepartiet. I första hand gäller detta fartygets prestanda
Ävenvad fart och lastkapacitet. fartygets ålder,avser nationalitet

kan ha betydelse för tidsbefraktarenstor beroendem.m. på det
fartområde avtalet gäller.som

Om fel inte blir avhjälpt kanett tidsbefraktaren ändå hålla fast vid
certepartiet och få avdrag på frakten. Fraktavdraget främstär avsett

kompensera tidsbefraktarenatt för mindre allvarliga fel i fartyg och
utrustning och därigenom begränsa behovet hävning. Syftet ärav
således återställa balansen mellanatt tidsbortfraktarens felaktiga
prestation och det vederlag tidsbefraktaren skall betala.som

Om tidsbefraktaren väljer häva avtalet krävs feletatt äratt väsent-
ligt, något får gälla redan enligt allmännasom rättsgrund-anses

Väsentlighetsbedömningensatser. skall ske med hänsyn till om-
ständigheterna i det konkreta fallet och utgångspunkten feletsär
betydelse för tidsbefraktaren, objektiv synvinkel.sett Men detur en
krävs helhetsbedömning felets betydelse, varviden hänsyn ävenav
skall till möjligheternatas avhjälpa felet eller påatt nöjaktigtannat

kompenserasätt tidsbefraktaren med, fraktavdrag.t.ex.

368 §

Bestämmelsen delvis §147 sjölagen.motsvarar Den har utökats till
även föratt fel i fartyget begränsatsavse i sinansvar till-men

lämplighet till tiden för avlämnandet fartyget. Dröjsmål ochav
avtalsbrott under befraktningsperiodenannat regleras 375genom

Flertalet tidscertepartier saknar motsvarande allmän bestäm-en
melse. I stället regleras indirekt friskrivningsklausu-ansvaret genom
ler med däri gjorda undantag. Friskrivningarna såär varierande att

inte kan tala någon enhetlig praxis.man I Baltimeom t.ex. är
friskrivningen så vittgående skadeutfallet påverkasatt och därmed
försäkringspremierna minskar i skede. Andraett certepartiersenare
kan ha befraktarvänligrent ansvarsfördelning.en

Med hänsyn till detta i praktiken mycket varierande och svår-
överskådliga för tidsbortfraktaren föreslås på culpaansvar en grun-
dad allmän för dröjsmåls- och felansvaret vid fartygetsnorm av-
lämnande. I likhet med 342 § uppställs förutsättning för skade-som
ersättning fel eller försummelse tidsbortfraktaren eller någonav som
han för. Bevisbördan åvilar liksom i 147 § sjölagensvarar tids-- -bortfraktaren har skärpts i förhållande till den gällandemen nu
lydelsen. Tidsbortfraktaren skall således frånvarovisa fel ellerav
försummelse för undgå Dennaatt ändring har gjorts i över-ansvar.
ensstämmelse med vad alltsedan 1973 års sjölagsändringar gäl-som
ler för dröjsmål och andra kontraktsbrott på resebefraktningens
område jfr 130 § sjölagen.

Regeln i sista punkten är och kan jämföras med §42 andrany
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förutsättning föruppmärksammasbörHärstycket köplagen. att en
redansaknadesutrustningenelleregenskapenskadeersättning är att

efterprestanda minskatfartygsexempelvisOmvid avtalsslutet. ett
fårfartgaranteradvad gälleravlämnandetföreavtalsslutet men

huvudregeln.enligtbedömastidsbortfraktarens ansvar

§369

§ sjöla-och 142§ punktenförsta138137Paragrafen motsvarar
gen.

ibegränsningarnågon forminnehåller alltidTidscertepartierna av
högstbegränsningar ärDessadispositionsrätt.tidsbefraktarens av

inskränkningargeografiskasigkanskiftande karaktär. Det röra om
begränsningarförsäkringsförhällanden ellertill fartygetsknutna av

försescertepartiernaockså vanligtskäl. Detkommersiella är attrent
olämplig lastmedtidsbefraktarenhindrarmed klausuler att tasom

sinadärefter inte kankylbåtpå mottat.ex. kol i lastrummen somen
dyrbar rengö-omfattande ochmycketlastvanliga utantyper enav

eliminerai syfteklausulermedellergods attring eller farligt
iinfrysningoväder,svårartadejordbävningar,såsomriskerspeciella

förekom-hoskaraktärenosv. mångskiftandedenPå grund av
tids-såsom i sjölagenföreslåsbegränsningsklausuler attmande --

vissa undantagmedgenerellthuvudförpliktelsebortfraktarens anges
honom.begäraskanskäligenvadtillhänsyn avsomav

tidunder denhuvudförpliktelsernasålundastycketförstaI upptas
certepartiet ellerenligtförfogandetidsbefraktarensstår tillfartyget

i 380overlaps.k.reglerenligt de avsersom
huvudförpliktel-frånbefrielseellerundantagstycketAndra anger

förskulleegendom utsättaspersonal ellerombordvarandesen, om
§142tillförhållandeIisförhällandensvårakrig, etc.fara genom

olägenhetväsentliguttryckligenocksåsjölagenpunktenförsta anges
far-därsituationerexempelvisåsyftasHärmedbefrielsegrund.som
kanföreliggerskadafysiskfördirekt farautan atttyget en --

politiskadärellermed embargobli belagtellerbli infrystkomma att
ochbojkottframtidaleda till svart-område kanförhållanden i ett

håll.fartygetlistning annatav
olä-väsentligmed fara ellerräknakunnattidsbortfraktarenOm

last kanellerbestämdspecielltingåttsavtalgenhet när resaom en
ståfår hansådant fallförpliktelser. Ifrånträda sinadock inte etthan

frånfriabliombordanställda begär attför förlusterrisken attgenom
täcka dennekarförsäkringsgivareeller attanställningarsina att

undantagsfalldessainnebär. Utomrisksärskilda renaresansom
kunde räknatidsbortfraktarenvadbetydelseemellertiddetsaknar

ff.262Godsbefordran2 SjölagskommentarenSevidare s.
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med vid ingåendeavtalets det därefter inträder krig eller krigs-om
liknande tillstånd i det område sig.fartyget befinner Han kansom
då hänsyn till förevarande bestämmelse beordrautan fartyget i
säkerhet ocksåoch frånträda avtalet enligt reglerna i 385

tredjeI stycket första punkten regleras tidsbortfraktarens skyldig-
het befordra gods.farligt Det moderna industrisamhälletatt krä-

sådant gods i helttransporter omfattning vadänver av en annan
fallet vid tillkomsten §142 sjölagen. I takt med det ökadesom var av

transportbehovet har omfattande säkerhetsföreskrifterett system av
vuxit fram, såväl nationellt internationellt. betraktandeIsom av
detta föreslås förhållandei till §142 sjölagen den ändringen, att
tidsbortfraktaren inte kan befordravägra gods farlig be-att av
skaffenhet det kan ske på sätt.betryggande För tids-ettom att
bortfraktaren inte skall komma i konflikt med olika föreskrifter som
han bundenär bör dock ytterligare krävas befordringen kanattav
ske i överensstämmelse med de krav och rekommendationer som
ställs i det land där fartyget registrerat,är i det land där redaren har
sitt huvudkontor och i de hamnar ingår i Tidsbort-som resan.
fraktaren måste fortsättningsvis uttryckligt förbehållgöra i befrakt-
ningsavtalet för den händelse farligt gods eller viss farligt godstyp av
inte får med fartyget.transporteras

I styckets andra punkt slutligen, innehåll föreskrivsär nytt,vars
tidsbortfraktaren inteatt skyldig befordraär levande djur. Dennaatt

regel föranleddär de säregna problem förenade medärav som
djurtransporter fåroch avspegla praxis inomgängse tidsbe-anses
fraktningsområdet.

370 §

Paragrafen saknar motsvarighet i sjölagen och föreskriver ömsesi-en
dig upplysningsplikt för tidsbortfraktaren och tidsbefraktaren. Det
åligger tidsbefraktaren exempelvis hålla tidsbortfraktaren under-att
rättad fartygets seglingsprogram för på så underlättasättattom
dennes planering reparationer, underhållav m.m.

371 §

Paragrafen delvis 138§ andra punkten sjölagen.motsvarar Sist-
nämnda regel överensstämmer med certepartipraxis och någon änd-
ring i sak åsyftas inte i denna del.

I första punkten således det ankommer på tidsbefrakta-attanges
ombesörja bränsle och till fartygetsatt maskiner. Medren vatten

3 SeJantzen, Godsbefordring till sjøs 2 utg.1952 370.s.
Jfr vid 257ovan

5 Jfr Reeftime kl 17.
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Smörjolja för-ochhjälpmaskiner.också fartygetsmaskiner avses
medenlighetdock iankommer detmaskinernabrukningsartiklar till

och betala för.anskaffapå tidsbortfraktaren§ första stycket369 att
stå kostnaden förprincipiellttidsbortfraktarenLikaså skall rent

tjänst.i hans Meneftersom dennabehov ärtill besättningensbränsle
tidscertepartierna. gäller övrigaVadilösningar förekommerolika

enligtfördelassärskilt stadgatinteskall dessa ärkostnader om
presumtionsregeln i 378

på fartygetsskadorallvarligaförorsakabränsle kanfelaktigtEtt
får därvid bedömasskadaförTidsbefraktarensmaskiner. ansvar

§enligt 376 förs-från culpaansvarutgångspunkt hans allmännamed
specifikationertekniskaavtalat vissastycket. Men parternata om

förgarantiansvartidsbefraktarenpunktenstår enligt andra att om-
Bris-egenskaperna.de avtaladeocksåbränslebordtaget motsvarar

skadaför denersättningsskyldighärutinnan blir hanhan somter
vållas.

§372

§139 sjölagen.Paragrafen motsvarar
med deni enlighetuppbyggdastyckena,och andraFörsta ärsom

ochtidsbortfraktarenmellanfunktionsfördelningengrundläggande
certepartipraxisf Nå-också medtidsbefraktaren, överensstämmer

åsyftas därför inte. Igällandeförhållande tilländring i rättgon
på tidsbe-ankommerde olikauppräknasförsta stycket moment som

Tidsbefraktarenlossningsskedet.ochi lastnings-utförafraktaren att
med be-anvisningartidsbortfraktarensföljaåläggs uttryckligen att
nautiskabehåller detdenneeftersomsäkerhettydelse för fartygets

ansvaret.
påÄven stycket byggertredjeenligttidsbortfraktarens regressrätt

befrakt-imellanfunktionsfördelningengrundläggandeden parterna
kommersiellaför denstårtidsbefraktarenOmningsavtalet. ansvaret

iåterkräva vad hankunnatidsbortfraktarenbördriften fartygetav
skadeersättningiändå tvingaskanredaresin egenskap att utgeav

sjölagen139§ stycketman.‘‘ andratillförhållandetredje Itill
omfattaprincip tillmed dennaenlighetiutvidgas attregressrätten
Skadantredjeellerlastägarekan drabbaall skada man.annansom

trimning,stuvning,följd lastning,uppkommit tillhaskall dock av

° Shelltime kl 6.ochBaltime kl 4Jfr t.ex.
7 185och 201.1977Fraktavtaler 4SeGram, utg. s.

primäraåläggasdet‘‘ någon nationellaenligt rättexempelvisRedaren kan stats
Ettavtalsparterna.fördelningen mellanden internaskadeståndsansvaretoavsett

norskadensammanhangprincipiellt intressei detta äravgöranderättsligt ärsom av
Produce innehöllTidscertepartietOldendorff 1979 364.NDskiljedomen Jobs s.

ansvarsför-ochtill funktions-med hänsyningen bestämmelse regress, menom
ändå föreligga.ansågs tilldelningen rätt regress
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säkring, lossning eller utlämnande lasten. En grundförutsättningav
för såsomär för närvarande skadanregress inte beror påatt oaktsam
medverkan befälhavaren eller besättningen ellerav förhållan-annat
de tidsbortfraktaren är ansvarig för,som exempelvis bristande till-
syn och underhåll fartygets kranar.av

373 §

Första stycket §141 sjölagen.motsvarar Någon ändring i åsyftassak
inte.

Bestämmelsen i andra stycket långtär Hur tidsbortfraktarensny.
eller befälhavarens skyldighet följa tidsbefraktarensatt instruktio-

sträcker sig kan i allmänhetner endast i detavgöras konkreta fallet
utgångspunktmed från vad vanligtär i den fart gällerdet Tillsom

skydd för tidsbortfraktarens intressen föreslås dock föreva-genom
rande stycke för honomrätt kräva säkerheten föratt eventuella
skadeståndskrav på grund tidsbefraktarens anvisningarav ut-om
lämnande gods i strid konossementsreglernaav mot behörigom

Ommottagare. utlämnandeett gods till obehörigav mottagareen
därutöver skulle strida och heder kanmot tro han även vägra att
lämna godset.ut

Många tidscertepartier innehåller uttryckligen s.k. hold harmless-
klausuler, vari Ävenreglerasparternas regressrätt ut-om en
trycklig sådan klausul saknas innehåller tidscertepartierna ofta en
sådan bestämd ansvarsfördelning mellan de i praxisparterna att
även tolkningsvis innehålla motsvarande regressrättmanses en

374 §

Bestämmelserna i denna paragraf påär tidsbefraktningensnya om-
råde och reglerar tidsbortfraktarens för skada till följdansvar attav
gods gått förlorat, skadats eller försenats.

Första stycket reglerar i de fall tidsbefraktarenansvaret tillika är
lastägare. Vid övervägande ansvarsgrunden har naturligtav ansetts

väljaatt ansvarsprinciper vidsamma resebefraktning. Regelnsom
överensstämmer därför principiellt med motsvarande regel i 338
Såsom i sistnämnda bestämmelse styckegodsreglernasattanges an-

har direkt tillämpning.svarssystem
I andra stycket ansvarsregler förupptas de fall lastägaren inte är

tidsbefraktaren. Bakgrunden till bestämmelserna är berörts isom
inledningen till detta avsnitt såväl svenskaatt andra nordiskasom

9 Jfr motsvaranderegler vid resebefraktning i 329
13NJA 1936 484.s.
3‘ Se exempelvisBaltime
m I detta sammanhangbrukas ofta uttrycket ansvarsfriskrivningar inteär bara ensköld ocksåutan svärd. Jfr rättsfalletett Jobst0ldendorffND 1979 364vid 372s.
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inhyrtmedarbetaromfattningallti störresjötransportföretag en
nationelltregler,enhetligaKlara soms.k. operatörer.tonnage som

därförharsituation. Lastägaren na-i dennasaknasinternationellt,
med-sintidsbefraktarentillhålla sighandförsta somiturligen att

särskiltsigpåtagittidsbortfraktaren ett an-intesåvidakontrahent,
tidsbortfrakta-tordeövrigtIutfärda konossement.attgenomsvar

enlighetilastägarenendastansvarigblisituationsådani omenren
tidsbortfrakta-visarprinciperskadeståndsrättsliga attmed allmänna

på godsetskadaorsakatanställda genomhansnågoneller avren
handlande.culpöst

mellangodsetförtransportansvaretfördelastidscertepartiernaI
skerOftavarierande sätt.påtidsbefraktarenochtidsbortfraktaren

Iundantag.gjordadärimed t.ex.friskrivningsklausulerdet genom
frånfriskrivenheltdeti närmaste an-tidsbortfraktarenBaltime är

tidsbortfraktarenfel hosorsakatsinte grovtskadasåvida genomsvar
tidsbort-reglerasProduceIledning.rederietsiellersjälv person

paramountklausul.inkorporering enfraktarens avgenomansvar
isåsomintagen,intedockharmless-klausul finnsholdNågon s.k.

tids-såfördelar attansvaretslutligen,Reeftime,13.klShelltime
godset,vårdbristandeför avibortfraktaren settstort ansvarar
medandeviationotillåtenochfartygethossjövärdighetbristande

övrigt.ibärtidsbefraktaren ansvaret
förekom-regressklausulerochfriskrivnings- somfloraDenna av

sär-måste bedömasDetosäkerhet.skapartidscertepartiernaimer
ersättningskravskall rikta ettlastägaretypfallvarjeskilt i envem

tidsbefraktaren slutligtochtidsbortfraktaren somochmot avvem
föreslås denosäkerhetpå dennaråda botFörståskall attansvaret.

itidsbortfraktarenersättningtillhar rättlastägarenregeln avatt
stycket.förstaibestämmelsenmedenlighet

preskriptions-tillhörandeliksomparagraf,förevarandeiReglerna
dockblirTidsbortfraktarensdispositiva.princip ansvariregel, är
last-ochutfärdat konossementhan annanexempelvistvingande om

påsigåberopaoch kandettainnehartidsbefraktarenänägare
316ireglerna

påläggssåledeslastskadorförprimäransvardet somGenom
kan hanutfärdats, natur-konossementtidsbortfraktaren attutan
tidsbefraktaren.regresskravnågra motgällandeinte göraligen
fördelaavtalsvis ansvaretfråndock atthindrarIngenting parterna

ibestämmelseruttryckligadå skemåsteannorlunda. Detta genom
certepartiet.

§375

dröjsmål och annatparagraf,dennaiBestämmelserna avsersom
§§147och146sida,tidsbortfraktarens motsvararavtalsbrott
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sjölagen tillämpligheten inskränker sig tillmen avtalsbrott under
avtalstiden. Rättsföljderna dröjsmål vid fartygets avläm-av m.m.
nande regleras särskilt i 366-368 §§.nu

Viktiga ändringar har gjorts. I första stycket uttryckligenanges nu
tidsbefraktarenatt kan häva befraktningsavtalet vidäven annat av-

talsbrott än dröjsmål. Det kanrent exempelvis gälla bristande last-
värdighet. Det strängare väsentlighetsrekvisitet behålls dock såsom
det kommit till uttryck i sjölagmgällande Däremot har det särskilda
insiktsrekvisitet fått utgå då i de flesta fall något behov sådantettav
självständigt rekvisit inte föreligger vid sidan det i sig självt såav
stränga väsentlighetskravet. Vid bedömning väsentligheten ien av
det enskilda fallet måste självfallet beaktas vad tidsbefraktaren känt
till inte gjort tidsbortfraktaren uppmärksam på.men Likaså har den
särskilda hävningsregeln för tidsbortfraktarens s.k. egenfel utgått.

Även vad gäller tidsbefraktarens tillrätt skadeersättning har vä-
sentliga ändringar vidtagits i förhållande till 147§ sjölagen. Be-
stämmelsen i andra stycket första punkten uttryckligen iavses nu -likhet med första stycket omfatta även avtalsbrotten bristande~
sjövärdighet eller eljest uppkommen brist i avtalade funktioner hos
fartyget under avtalstiden. Vidare har det uttunnade presum-
tionsansvaret för dröjsmål avskaffades på resebefrakt-m.m., som
ningens område vid 1973 års sjölagsändringar jfrA130 § sjölagen,

med normaltersatts culpaansvarett med rättvänd bevisbörda. I och
med fartygets avlämnande till tidsbefraktaren kan tidsbortfraktaren
inte i sådan bevisställning dettaanses vara motiveraren att ett
sådant presumtionsansvar gäller före avlämnandet enligt 368som
Det kan till och med omöjligt för honom exculpera sig vidvara att
exempelvis fartygets plötsliga förlisning.

[andra punkten stycke stadgas tidsbortfraktaren harav attsamma
culpaansvarett föräven andra avtalsbrott. Somtyper för-ettav

tydligande också tidsbortfraktarenatt för befälhava-anges ansvarar
och besättningens fel eller försummelser dårens arbete utförs för

tidsbefraktarens räkning. Regeln iär överensstämmelse med gällan-
rätt.34de

376 §

Första stycket överensstämmer med §149 sjölagen och någon änd-
ring i åsyftassak inte. Den principiella ansvarsfördelningen mellan
tidscertepartiets enligtär nordiskparter tidsbortfraktarenrätt att
står risken för skador fartyget såvida han inte kan styrka ett
culpöst förfarande hos tidsbefraktaren eller hos hans anställda och

3‘ Angående detta särskilda hävningsrekvisit, SjölagskommentarenGodsbeford-se
197.ran s.

2‘ Se SjölagskommentarenGodsbefordran 259.s.
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påverkasdockkanansvarsfördelningDennamedhjälpare.övriga
arbe-övervakapliktsinåsidosätter attbefälhavarenexempelvisom

skadatillmedverkardärigenomombord och entet
förkaskoförsäkringregeliredaren tecknarTidsbortfraktaren en- kollisions-ochsjö-eftersommaskiner,ochpå skrovskadortäckaatt

tidsbe-undantagsvis kanEndastpå honom.fallernormaltskador
medinformationfelaktiglämnathan av-ansvarigblifraktaren om

destinationsortenförhållandenaellernavigeringenpåseende
förfårtidsbefraktarenhamnar.° Vanligare är ansvaraattosäkra
sigkanDet rörahanteringen.kommersiellai denuppkomnaskador

iskadorellergods,farligtexempelvislasten,orsakadeskador avom
lossning.lastning ochmedsamband

medförenligvälansvarsfördelning certepar-ärprincipiellaDenna
stadgabetydelsehand atttipraxis.7 får i förstaReglerna gegenom

före-garantikaraktärklausulerandravissa somtolkningenåt avav
ordalydelsenefterskall ettExempelviscertepartierna.ikommer

condi-andordergoodinåterlämnasavtalsperiodens slutvidfartyg
tear.‘2 Iandfairslitagenormaltförundantagmedtion wear

striktnågotföruttryckintebestämmelsedennanordisk rätt geanses
på fartygetssyftaendasttidsbefraktarenför utangarantiansvar

förklaraochrengjorda mot-skalllastutrymmenaskick, dvs. vara
tidsbefraktarenvariklausuler,last. Likaså tolkastagande nyav

kandetdärhamnar,till säkrafartygbeordraendaståtar sig ettatt
certeparti-förmån. vissaItidsbefraktarenstillrestriktivtflott,ligga

frågaintedet äruttryckligenkl att omShelltimesåsom i angeser,
därförOmpå culpa.grundat par-garantiansvar ettutanett ansvar

defårculpaprincipenallmännafrån dengöra avstegattterna avser
kanövrigtcertepartiet. Iidettaföruttrycksigvinnlägga att geom

i 348ansvarsbestämmelsemotsvarandetillhänvisas
skadaförstriktnågotintetidsbefraktarenharnordisk ansvarrättI

hamn dettaFörosäkertilldetbeordrathanpå fartyget enomens
dock utkrävaskanAnsvarsida.från hansgarantiuttryckligkrävs en

denna ärinsiktmed atthamnanlöpalåter fartygethan omenom
iculpöst sätthandlarövrigti ett enellerosäkerkaneller vara

bevisproblemtill deMed hänsyn somfaresituation.uppkommen
tidsbefraktareneftersomtidsbortfraktarenuppstår föroftadärvid

644.AfS Bd 8berths,and25 UnsafeRamberg,Se ports s.
hamnarinte baraomfattarochvittomfattandeoftasthamnm osäker ärBegreppet

grundpåbesättningenförriskermed avhamnarrisker ävennavigatoriskamed utan
endastdockavseendeförevarandeloroligheter.politiska avsesellerepidemier

på fartyg.skadorfysiskaorsaka ettkanhamnförhållanden som
clause.exception16Produceoch13‘Z7 exempelvis BaltimeSe

Producekl 4.m ochkl 7BaltimeSe
2 178.Gram,Se a.a. s. vanligtvis garanteratidsbefraktarendock3°I engelskoch rättamerikansk anses

585 ff.Ramberg,nominerar,hanhamnarför de a.a. s.säkerheten se



Specialmotivering 213SOU 199013

har förfoganderätten till fartyget föreslås andra stycketi särregelen
presumtionsansvaromkastad bevisbörda med avseende påom

vållandet. Tidsbefraktaren åkan sin sida planera och nomine-resor
ochhjälphamnar med myndigheter och har därvidagenterra av

lättare visa fel eller försummelse inte föreligger hos honomatt att
själv någoneller han för. tidsbortfraktaren harMen kvarsom svarar
den grundläggande bevisbörda varje skadelidande har för attsom
skadan verkligen har inträffat frågai den hamn och förär attvarom
kausalitet föreligger mellan skadan och de särskilda förhållandena

platsen.

377 §

Regeln i första stycket §delvis 150 första stycket sjölagenmotsvarar
och någon åsyftasändring i sak inte. Bestämmelsen väl förenligär

certepartipraxismmed fastslåroch endast tidsbefraktaren inteatt
har någon till tidsbortfraktaren för vad han i fallrätt motregress av

måstehaveri bidrag för frakt eller för egendomgemensamt utge som
han har ombord. såledesRegelns syfte inte reglera bi-är attsom

dragsskyldigheten sådan vilket sker bestämmelserna isom genom
sjölagens [sjunde] kapitel haveri. andraI punkten, ärom som ny,

i konsekvens med första punkten tidsbortfraktaren inte harattanges
någon i ersättningar utgåtti haveri tillrätt tidsbe-gemensamtsom
fraktaren.

I andra stycket regleras tidsbortfraktarens deviera. Regler-rätt att
bygger hävdvunna principer inom sjörätten ocksåvilka kom-na

mit till §uttryck i 331 första stycket. Det bör därför tillräckligtvara
hänvisa till dessa bestämmelser. enda rättsföljdenDenatt av en

tillåten deviation fartyget kan bli off-hire enligt reglerna iär att
383

I punkten föreslåssista regel för fördelning bärgarlönen ny av
mellan tidscertepartiets Nuvarande bestämmelser i 150§parter.
andra sjölagenstycket likafördelning bygger på principen attom
tidsfrakt utgår under hela bärgningsaktionen och tidsbefraktarenatt
med denna insats också skall ha del bärgningsföretagets vinst. Iav
och med den föreslagna regeln i 383 § fartyg blir off-hire vidatt ett
bärgning ocksåbör förevarande bestämmelser justeras. Med hänsyn
till de risker och olägenheter ändå drabbar tidsbefraktaren vidsom

bärgningsaktion föreslås tredjedel tidsbortfraktarensatten en av
andel i nettobärgarlönen skall tillfalla tidsbefraktaren.

Bestämmelsen §i 150 andra stycket sjölagen ersättning tillom

m Jfr rättsfallet Vale ND 1972 183 Svea HovR, HD fann skäl meddelaatts.
prövningstillstånd ND 1974 288.s.
m SeexempelvisBaltime kl 24 och Reeftime Grundsatsen55. uttrycks oftast med
formuleringen Hire contribute General Average.not to to
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dubbelsyftande till förhindraför löner och kosttidsbefraktaren att
ersättningsåväl tidsfrakttill tidsbortfraktarenkompensation som

till den regelnkost utgå med hänsynoch kanför löner omnya
off-hire i 383

likaför-innehåller oftast bestämmelserTidscertepartierna enom
och tidsbe-tidsbortfraktarenmellannettobärgarlönendelning av

bärgningcertepartiernaikonsekvensfraktaren. Detta är atten av
383viddettaoff-hire-situation. Seinte närmare omanges som en

§378

§ kost-140 sjölagen ochmedBestämmelsen äröverensstämmer en
utgifteroförutseddakostnader ochnadspresumtion innebär attsom

icertepartiet eller reglernaenligtinte faller på tidsbortfraktarensom
på tidsbefraktaren.fallaförevarande skallkapitel anses

certepartipraxis. Iförenlig mediKostnadsfördelningen är stort
på uttömmandevanligt sättcertepartierna det dockär att ett ange

du-tidsbefraktaren. Inskall bärasalla tänkbara kostnader avsom
förutseinte kunnatdåbio-regeln blir tillämplig först parternaom

kostnads-anvisar hurcertepartiet intevissa kostnader eller eljest om
skall ske.fördelningen

§379

reglernaspegelvändningi denna paragrafBestämmelserna är aven
återlämnat fartygetavlämnande. När tidsbefraktarenför fartygets

funk-denupphöroch vid den tidpunkt avtalatsden plats som
denochbefraktningsperiodenförelegat undertionsfördelning som

Även tidsfraktenåtergår pådriften tidsbortfraktaren.kommersiella
skadatiutgå. fartyget återlämnasgällerupphör Detta ävenatt om

under tid. Tidsbortfraktarensliggande längreskick och förblir en
fåri reparationför fraktförluster samband medtill ersättningrått

§.3skadeståndsrättsliga i 376de reglernadärvid enligtprövas
farty-förekommande certepartiklausulenAngående den ofta att

vidgood order and condition,återlämnas in theskallget sesame
376

§380

§143enligtlikhet med vad gällerstycket föreskrivs, iförstaI som
överskridatidsbefraktarenförstycket sjölagen,första rätt atten

s.k.skäligtöverskridandet kanbefraktningsperioden ansesom
i sinablockerastidsbefraktaren inte skalloverlap. Syftet är att

svårt för honomoftautnyttja fartyget fullt Detmöjligheter ärut.att

33 555 ff.Michelet i AfS Bd 1sammanhangSe i detta s.
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så sista exakt sammanfaller medsin verksamhetplanera attatt resan
utgång. i nordisk tidsbefrakta-befraktningsperiodens Eftersom rätt

återlämna fartyget före befraktningsperio-hainte rätt attren anses
reducering tidsfrakten ochdens utgång med motsvarande av --

således förmånligaste alternativet bör regelnkalkylera detinte kan
för det fall certepartietbibehållas. Undantag bör dock göras att

månad åter-exempelvis maj under vilkenviss tidsperiodanger en
fårsådan tidsbefraktarenlämnandet skall ske. Med klausul ansesen

det sistatillräckligt tillgodosedd kunna planeraatt resorna.vara
tillåtet överskridande befraktnings-förutsättning förEn ett av

såsom det kan skäligt. I bedömningenperioden är, nämnts, att anses
får objektiv värdering de konkreta omständig-detta göras avav en

fartområdet,betydelse det avtaladeheterna. Härvid kan vara av
osv.på fartyget blivit off-hiretiden året Omständigheter attsom

på majeure o.d.blivit stillaliggande grund forcelängre tid eller aven
berättigar tidsbefraktaren till motsvarande överskridande.inte ett

härominnehåller också uttryckliga regler Av-Vissa certepartier
gått förlorad skall räknas tidsbefraktarentidparterna attser som

måste således i certepartiet. skertillgodo detta Dettaanges van-
ligtvis s.k. förlängningsoptioner.genom

med 143 § andra stycket sjölagen.Andra stycket överensstämmer
således frångå principen certepartifraktSkäl föreligger inte attatt

till överskridandeskall utgå under den tid tidsbefraktaren har rätt av
på tidsbefraktarens sida, dvs.befraktningsperioden. Vid avtalsbrott

otillåtetvid överskridande, bör dock tidsbortfraktaren kompen-ett
såvidamarknadsfrakt, denna högremed gängse är än certepar-seras

föreslås ocksåtifrakten. uttryckligen tidsbefraktarenDärutöver att
skall ersättningsskyldig tidsbortfraktaren för den ska-gentemotvara
da dröjsmålet innebär. kan gälla tidsbortfraktarensDet ansvarsom
för dröjsmål med avlämnande fartyget till tidsbe-eget av en ny
fraktare på fraktmarknaden.eller eljest förluster

certepartipraxisReglerna förenliga med där s.k. finalvälär voya-
vanliga. Ordalydelsen i dessa dock schablonartadege-klausuler är är

något varierande de dispositiva reglerna bör stadgaoch varför vidge
se exempelvis Produce, inledningentolkningen. Vissa certepartier

uttryckligen förmåntill tidsbefraktarens bruket ordetär genom av
bådeabout. tidsbefraktaren tillDetta overlap ochrättanses ge

underlap skälig Andra certepartier tidsbefraktarenlängd.av ger
olikheter i frågaendast till overlap. Det finns denrätt även om

tidsfrakt utgåskall under överskridandetiden vilket lätt kansom
leda till tvist mellan certepartifraktenDet normala ärparterna. att

SeiJantzen,m 372 och Michelet i AfS Bd 11 607 ff.a.a. s. s.
35Se Shelltime 3 21.exempelvis kl
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tidsfrakten bestämsfortsätter löpa det förekommer även attatt men
marknadsmässigatill den

§381

§likhet med vad gäller enligt 144 första stycket sjölagenI angessom
ocksåii första stycket tidsfrakten skall betalas förskott. Detta äratt

på ipraxis grund tidsbortfraktaren oftast inte har säkerhetattav
resebortfraktarempå Lasten tillhörlasten sätt en van-samma som

dåtidsbortfraktaren har,ligtvis tidsbefraktaren och konos-änannan
Tillgodset tillutfärdats, skyldighet lämnasement att ut mottagaren.

föreslås betalningsperio-skillnad nämnda sjölagsregel dock attmot
På så eliminerasden skall 30 dagar. problemet med kortasättvara

långaoch månader. sig certepartiet tidsfrakten tillVare ettanger
alltidvisst belopp 30 dagar blir förskottsbeloppetdag ellerper per

månaddetsamma, i varjedock betalningsdatum kommer attatt
variera.

Regeln i andra stycket Som i första stycket harnämntsär ny.
tidsbortfraktaren ingen säkerhet för fraktfordringarna. Förofta att
ytterligare stärka tidsbortfraktarens ställning insolventgentemot en

föreslåseller betalningsobenägen tidsbefraktare tidsbefraktarenatt
138inte skall tvistiga motfordringar tidsfrakten.kvittaäga rätt att mot

En förutsättning dock tidsbortfraktaren ställer fullgod säker-är att
betala.het för den tidsfrakt tidsbefraktaren måstesom

Angående tidscertepartiernas lien iklausuler last och un-om
derfrakt, vid 382närmarese

§382

stycketBestämmelsen i första och skall kompensa-är ny ses som en
åt för den andration tidsbortfraktaren respittid iextra gessom

tidsbefraktarens förmån. såledesstycket till Om tidsbefraktaren be-
dröjsmålsränta skalltidsfrakten för uttryckligentalar attsent anges

Dröjsmålsräntanutgå. Härvid i tillämpas.skall räntelagenreglerna
Regelnnästkommande betalningstillfälle.vidskall erläggas senast

dröjsmålpå med betalningeni sikte mindreförsta handtar men
gäller för andra fall.även -

§ sjölagen. Enligt sistnämnda be-Andra stycket 148motsvarar
certepartiet så förskotts-får hävastämmelse tidsbortfraktaren snart

36Se härom Gram, 177.a.a. s.
37 §på 148rättidig betalning,upprätthålls kravAv anledning strängtett sesamma
sjölagen.
38Om Gram, 190.engelsk rätt, se a.a. s.

Tidsciertepartierna39 li-klausuler tidsbefraktareninnehåller vanligtvis ensom ger
18. harse exempelvisBaltime kl Men dessaför förskottsbetald frakten i fartyget

panträttsligbesittningen till fartyget iringa värde eftersom tidsbefraktaren inte har
något såsomvid registerpanträtt.eljest sakrättsligt skyddmening eller
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frakten inte betalas tid.‘°i Såsomrätt vidnämnts 381 § beror dessa
kravstränga på förskottsbetalningenatt i realiteten tidsbort-är

fraktarens enda säkerhet. Syftet med bestämmelsen såledesär att
skydda tidsbortfraktaren insolventa eller betalningsobenägnamot
tidsbefraktare. Emellertid kan det också förekomma regeln till-att
lämpas på eller mindre otillbörligtett Exempelvissätt.mer kan
tidsbortfraktaren vid minsta betalningsdröjsmål häva för bliatt av
med för honomett tyngande certeparti eller för själv kunnaatt
disponera fartyget på stigande fraktmarknad. För skapaen att en
bättre balans mellan avtalsparterna för den skull detutan huvud-att
sakliga syftet förtas föreslås uppmjukning regeln Omnu en av
tidsbortfraktaren vill åtala dröjsmålet skall han meddela tidsbe-
fraktaren betalning uteblivit. Samtidigtatt kan han inhibera samt-
liga sina förpliktelser tidsbefraktaren.gentemot Om betalning inte
sker inom 72 timmar hanäger också hävarätt certepartiet i dessatt
helhet. Hävningsrätten går dock förlorad betalning sker innanom
denna bliviträtt utnyttjad.

I vissa fall kan tidsbortfraktaren förutse någon betalning inteatt
kommer ske. I sådan situationatt har han rätt häva certeparti-en att

direkt enligt deet allmänna reglerna s.k. anteciperadom mora.
I tredje stycket i överensstämmelse med §148 sjölagenanges att

tidsbortfraktaren han inhiberat sina förpliktelser enligtom certe--
partiet eller hävt det också har till skadestånd.rätt likhetI med-
vad gäller vid utebliven betalning överliggetidsom enligt 326 § ärav
tidsbefraktaren dock befriad från ersättningsskyldighet vid betal-
ningshinder kvalificerat slag force majeure. Regelnav harmer
formulerats med beaktande motsvarande bestämmelser i deav nya

köplagarnaJnordiska
Bestämmelsen i fjärde stycket skall alternativ tillettses som

hâvningsmöjligheten enligt andra stycket och bygger på de i certe-
partipraxis förekommande s.k. lien-klausulerna.3 Dessa klausuler
har dock begränsat värde eftersomett tidsbortfraktaren oftast inte
känner till vilka underfrakter utestår obetalda. Vidare kan detsom

högst osäkert sådan panträttvara giltigär enligt nationellom en
förevaranderätt. I regel därför tidsbortfraktaren kanatt krävaanges

rätten till obetald underfrakt först efter överlåtelse assign-en en
ment fraktkravet. Om tidsbefraktaren vägrarav medverka tillatt

sådan lösning eller den för frakten betalningsansvarigeen inte kan
nås för denuntiation överlåtelsen återstår endasten för tidsbort-av

‘° Angående begreppet i tid,rätt NJA 1936 491 Sjölagskommentarense samts.Godsbefordran 271 med där angivna rättsfall.s.
l En motsvarande uppmjukning har också börjat ske i certepartipraxis ut-genomvecklandet s.k. default in payment-klausuler,av exempelvisReeftime kl 23.sez Se närmare 19888976 170.prop. s.3 Seexempelvis Baltime kl 18.



131990souSpecialmotivering218

ireglernaenligtcertepartiethävningenfullföljafraktaren att av
stycket.andra

§383

sjölagenstycket§ andra144stycketi första motsvararBestämmelsen
tidsfraktbefraktningsperiodendå undersituationerderegleraroch

så-Huvudprinciperna,off-hire.blirfartygetbetalasskallinte utan
medbestäm konsekvensIföreslåsgällande rätt,iutvecklatsdesom

vidbetalasskallhellerintetidsfrakttilläggetdet attdessa görs
subsidiärkaraktär ut-bestämmelsensbehållsLikaså avbärgning.

intetidscertepartiet ut-enskildamån detdenrättsregel ifyllande
off-hiresituationvisstryckligen somenanger

dis-motsvarande regelEnstycketandra äriBestämmelsen ny.
i lagför-medintesjölagsändringarårs togs1936vidkuterades men

oklarblivit alltmertidenmedemellertidharSituationenslaget.
heller irättspraxis. Inte certepar-enhetligavsaknaden enavgenom

enhetlighet.° För attnågon störreförekommerutformningtiernas
konsekvensiochföreslås helt allmäntolägenheterdessaeliminera

skyldighellerinte är atttidsbefraktaren svarastycketförstamed att
skallRegelnoff-hireperioden.underdriftskostnadernadelsinför av

vadmedi likhetmellanriskfördelning somparternaensomses
Om attstycket.förstai parternatidsfraktsregeln avserenligtgäller

påavseendemedexempelvis ettfördelning,åstadkomma annanen
certepartiet.iuttryckligenmåste dettakrigsrisktillägg, anges

angivan-vidpåtagligthögstcertepartipraxisvarierarSom antytts
dåbetydelsefår störstnågotoff-hireanledningar,olika somdet av
defår enligtExempelvisengelsk rätt.underkastatcertepartiet är

fördeviationvidstå riskentidsbefraktarencertepartierna enflesta
Menbesättningsmedlem.sjuklandsättaelleregendombärga enatt
ellertidsbortfraktarenpåläggsriskenocksåförekommer attdet

29klse Reeftime samtoff-hireblirfartygetordandramed att
tröskelvär-s.k.observera ärskillnaderAndra21. att3 klShelltime

tidsförlusten.beräknaolika sättlängd attolika samtderegler av
off-hire-klausulersärskildade somuppmärksammaocksåbörMan

riskenreglerarochcertepartiernaiställenpå olika somförekommer
kanexempelSomsituationer.speciellaikostnaderochtidsfraktför
31.30 ochklReeftime12karantän och samtkl 4Baltimeanges

265.GodsbefordranSjölagskommentaren s.härför i1 redogörelseSe
här görsengelski rättinte utanförekommer enriskfördelningsregel45Motsvarande

178.AfS Bd 1iMichelettidscertepartiet, s.bokstavstolkning seavren medjämfördkl 11Baltimeexempelvis197Fraktavtaler, samtGram,Se a.a. s.
punkten.sista29Reeftime kl
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384 §

Bestämmelserna i första stycket saknar motsvarighet i sjölagen och
rättsverkningarna förlust liknandemeller tidsbe—anger ettav av

fraktat fartyg. Principerna desammaär i motsvarande regler försom
resebefraktning i 341 § varför det bör tillräckligt hänvisa tillattvara
vad anförts vid denna paragraf.som

Andra stycket §145 sjölagen och denmotsvarar situationenavser
den exakta tidpunkten föratt fartygs förlisning inte gårett att

fastställa. Ingen principiell ändring åsyftas. Regeln har endast an-
till modern kommunikationsteknik med möjlighetpassats till dagligt

telefon- och radiosamband med fartyget.

§385

De flesta tidscertepartierna innehåller krigsklausul dock inteen
Produce. Klausuler detta slag har dock sådant varierande inne-av
håll inte kan tala någon enhetligatt praxis. Utgångspunktenman om

fartygetär inte skall förutsättas allvarlig krigsfara.att I övrigt har
tidscertepartierna olika definitioner på krigsfara vilket sker genom
uppräkning olika situationer. Om sådan situation skulleav en upp-
stå inträder för tidsbortfraktarenrätt vidta olika åtgärderatten utan

detta skall otillåten deviation.att Likaså kan inträdaanses som en
speciell kostnadsfördelning med påavseende de merkostnaderen

oftast förenade krigssituation.°medär Vissa tidscerteparti-som en
innehåller också särskilda krigskancelleringsklausuler. I dessaer

förutsättningarna för hävning tidscertepartiet i dess hel-anges av
het.‘5°

Förevarande paragraf och innehållerär allmänna regler vidny
krig, krigsfara eller krigsliknande förhålladen. Reglerna bygger

skälighetsavvägning mellan intressen och kan inteparternasen an-
strida certepartipraxis. Vid bedömningenmot situationses av om en

hänföraär under förevarande bestämmelseatt kan ledning hämtas
från 349

stycketFörsta skall i sammanhang med §369 andra stycket.ses
Enligt denna bestämmelse har tidsbortfraktaren alltid rätt vägraatt

föra fartyget in i krigszon. Påatt fårmotsvarande enligtsätten
förevarande regel tidsbortfraktaren ocksårätt föra fartygetatt ut
från krigszon områdeeller där faran för krig väsentligen ökatetten

detta strider certepartiet.utan Detta innebäratt bl.a. tids-mot att
frakten fortsätter löpa oförändrad.att

Normalt åligger det tidsbortfraktaren sörja för och bekostaatt

1 Angående rekvisition fartyg, Gram, 199.av se a.a. s.S Se exempelvis Shelltime 3 3.kl 36
9 Se exempelvisBaltime c.21
15°Se exempelvis Shelltime 3 kl 33.
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merkost-Omlöner.besättningensbetalaförsäkringarfartygets samt
önskemålochkravtidsbefraktarenspå grunduppstår omnader av

rim-dock dessaområden börriskfylldaiskallfartygetatt operera
tidsbort-därförstadgasstycketandra attIhonom.bärasligen av

krigs-fartygetspremier förförhöjdaförskall kompenserasfraktaren
Även and-besättningen.tillkrigsrisktilläggutbetaldaförsäkring och

särskilda fartpå denberoendeuppkomma varomfördyringar kanra
på proviant. Avserpriserhöjda parternaexempelvisfråga,är genom

uttryckligenmåste dettadessaskall bära äventidsbefraktarenatt
certepartiet.ianges

från-ömsesidigtstyckena,fjärdeochtredjeiReglerna avsersom
krigsliknan-ellerkrigsfarakrig,vidbefraktningsavtaletträdande av

styck-§ andra350principerbyggerförhållanden,de somsamma
tillräckligt försåledes inte ettDet ärkonsekutivarörandeet resor.

uppstårsituationkrigsliknandeeller utankrigs-frånträdande att en
förbetydelseväsentligskallsituationen ävenuppkomnaden vara av

orolig-lokalaexempelvisinnebärDetta attavtalet.fullgörelsen av
i fartom-begränsninglångtidscertepartipåverkar utaninteheter ett

rådet.

delarandraiändringarvissatillMotivering5.3 av

sjölagen

[4] sjölagen[1] kap.ochiändringartillMotivering5.3.1

[9] §

ändringsakligingeninnebärparagrafdennalydelsenDen avnya
sjövärdighetsbe-relativttillanpassning nyttendast ettärutan en

vid 262häromSesjölagen. närmareinomgrepp
område be-säkerhetslagstiftningenspåSjövärdighetsbegreppet

inte.rörs

[58] §

språkligaochredaktionellaendastvidtagitsparagraf hardennaI
[9] rörande§ikonsekvensändringarvissasamband mediändringar

sjölagen.isjövärdighetsbegreppet

[6] sjölagenkap.iändringartillMotivering5.3.2

[200] §§[199] och

regler-anledningiföljdändringar attendaständringarGjorda är av
frånbrutitsbefordran utviddomstollaga passagerareavna om

[337iåterfinnsReglerna337 nu
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[14]5.3.3 Motivering till ändringar sjölageni kap.

[337] §

Denna innehållerparagraf de allmänna forumreglerna sjörätts-för
mål. Särbestämmelserna för tvister rörande befordran av passagera-

och resgods har redaktionellt brutits självständigtillutre en para-
återfinns [337graf och Någoni ändring i övrigt har dock intenu

gjorts.
Vissa ändringar kan bli nödvändiga vid tillträde till den s.k.ett

Luganokonventionen årsoch 1952 arrestkonvention.

[337 §

Paragrafen innehåller särbestämmelser behörig svensk domstol iom
mål rörande styckegods. exklusiva i för-Reglerna ärtransport av

[337]hållande §till de allmänna forumreglerna i sjölagen och utgör
komplement till de begränsningar i giltigheten olika juris-ett av

diktionsklausuler i 310 Paragrafen alternativaharsom anges
Haag-Visby respektive Hamburgförslag andra-fjärdei styckena.-

förstaEnligt stycket i första hand sjörättsdomstol för medär ort
naturlig anknytning till behörig målet. An-transporten att uppta
knytningen i densamma1-3 i 310 Men be-ärsom anges som
hörigheten påkan grundas prorogationsklausul iäven trans-en
portavtalet eller transportdokumentet. förutsättning måletsEn för
handläggning vid prorogationsdomstolen dock käranden väljerär att

framgårväcka talan där. 310Detta närmareatt av
Andra stycket i dess Haag-Visbyalternativ fårtalan ävenattanger

väckas vid s.k. arrestforum. innebär dock restriktivDetta änd-en
ring i förhållande till gällande Vid styckegodstransport kanrätt.

intetalan längre väckas vid sjörättsdomstolen för den därort
fartyget [337]finns såsom §stadgas i sjölagen behörighetenutan
skapas enbart det föremåltransporterande fartyget blirattgenom
för säkerhetsåtgärd.kvarstad eller annan

I det alternativa förslaget förevarande stycke föreligger be-av
hörighet också på den grund fartyg, tillhöratt ett annat som samma

föremålhar blivit för säkerhetsåtgärd.ägare, kvarstad eller annan
Emellertid påupphör den grund säkerhetsåtgärden skapade be-av
hörigheten svaranden ställer säkerhet för det belopp käran-om som
den skulle kunna tillerkännas dom. Om så sker skall käran-genom
den hänvisas väcka vid någontalan de domstolar iatt av som anges
första stycket. Detta gäller samtliga alternativa dom-oavsett om
stolar finns utomlands inte.eller

Tredje stycket, enbart Hamburgalternativ, stadgarär ett attsom
interimistiska åtgärder får påvidtas andra det finnsdäräven änorter
behörig domstol enligt första och andra stycket. Den domstol som
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åtgärder på grund därav behörig ochvidtar blir dock inte upptaatt
målet.avgöra

påFjärde stycket, likaså Hamburgalternativ, sikteär ett tarsom
utländska avgöranden. Bestämmelsen verkan talanattanger av

avgjorts första stycketväckts vid eller tvisten domstol iav som anges
till Hamburg-eller vid domstol enligt andra stycket i anslutenstat

så får ikonventionen. Om har skett talan sak mellanny samma
från dockinte väckas. Undantag denna regel gällerpartersamma

i landet. förtydligande syftedom inte kan verkställas här Iom en
214aockså i Hamburg-uttryckligen i enlighet med artikelanges

åtgärder verkställighet utländsk domreglerna att som avser av en
någon liseller överflyttning enligt andra stycket inte hartalanav

pendens- judicataverkan.eller res
Ändringar Haag-Visbyalternativ bli nödvändigai paragrafens kan

årsLuganokonventionen och 1952vid antagande den s.k.ett av
arrestkonvention.

[337 §

innehåller talanParagrafen särskilda forumbestämmelser för om
på ochansvarighet grund avtal befordranom av passagerareav

[337]resgods. fanns tidigare införda i I och medReglerna att
[337 §särregler införs i för tvister i anledning styckegodstrans-av

finns för systematik. medför dock ingenskäl Dennaport en ny
iändring sak.

Ändringar nödvändiga vidtillägg till denna paragraf kan blii och
1952 årstillträde till den s.k. Luganokonventionen och arrest-ett

konvention.

[16] sjölagen5.3.4 Motivering till ändring i kap.

[368] §

gjortsparagraf har vissa ändringar i första stycketI denna
båda ordet last med ordet gods. Här-I förslagen har ersatts

framgår förevarande preskriptionsreglerigenom tydligare ävenatt
styckegodstransport. Hamburgalternativet hargäller vid Iansvaret

år.preskriptionstiden till två de flesta fallvidare utökats I är näm-
ettåriga preskriptionstiden alltför varför tiden oftaligen den kort

måste svaranden vill förhindra onödigförlängas avtalgenom om en
rättegång.

nordisktvingande vid styckegodstransport och vissReglerna är
framgår §§.certepartifart. 254 och 313Detta av
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till i vissa andra5.4 Motivering ändringar lagar

19291455.4.1 Motivering till ändring i lagen om
skiljemän

§4

I denna paragraf har lagts till särskilda bestämmelser gäller föratt
skiljemannaförfarande vid styckegodstransport. Reglernaavtal om
återfinns §i 311 sjölagsförslaget.

5.4.2 1929147Motivering till ändring i lagen om
utländska skiljeavtal och skiljedomar

§4

I denna paragraf till särskilda bestämmelser gäller förhar lagts att
skiljemannaförfarande styckegodstransport.vid avtal Reglernaom
återfinns §i 311 sjölagsförslaget.
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Bilaga 1

1924 års internationella konossementskonvention
i dess ändrade lydelse års1968genom
tilläggsprotokoll Haag-Visbyreglema
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lydelseändradetilläggsprotokollårs1968i dessKonossementskonventionenBilaga l genom

Artikel 1Article 1

uttryckföljandeanvändskonventionwords I dennafollowingtheConventionthisIn are
innebördbelow angivennedanithe meaningswith set outemployed noga

fartygsägareomfattarbortfraktareathetheincludesCarriera orowner
fraktavtali ettof befraktare är partellerinto contractwho somcharterer enters a

avlastare;medshipper;withcarriage ena
fraktavtalendastfraktavtalonly bapplies var-carriageof tob Contract avser

liknandeellerkonossementofbillcovered by upprättatsof carriage omcontracts a
tillgodsbefordranangåendeåtkomsthandlingof title, insimilar documentlading soor any

ellerkonossementinbegripetdärundertherelates carriage sjöss,such document tofar as
enligtutfärdats certe-handlingof liknandebill ladingincludinggoods by somof anysea,

regleraråtkomsthandlingendetissued frånaforesaid parti,similar document asor any
ochbortfraktarenmellanrättsförhållandetfromcharter partyunder pursuant to aor

innehavare;handlingensbill of ladingsuchwhichthe moment at or
theregulatesof titlesimilar document re-
of theholderandcarrierlations between aa

same;
föremål, han-gods,omfattargodscgoods,Goods includesc wares, mer-

undan-medslagvarjeoch sakerdelsvarorwhatso-kindofarticlesand avchandise, every
fraktav-ilastdjurlevandewhich by för samtanimals and somlive tagexcept cargoever
beford-ochdäcklastadbeing talet såsomstatedof carriagethe angescontract as

det sättet;carried; påanddeckcarried rassoon
fartygvarjefartyg betyderd an-the somforusedvesselShipd means any

tillgods sjöss;befordranförvänds avgoods byofcarriage sea;
fråntidenomfattargodsbefordraneperiodthegoodsofe Carriage covers
far-frånlossatstills detlastatsgodsets pådetloadedgoodsthewhenthe time onfrom are

thefromdischarged tyget.theythe timeto are
chin

Artikel 2Article 2

skallartikel 6bestämmelserna iFrånsettunderof Articlethe provisionsSubject to
godsbefordranavtalbortfraktaren i varjebyof goodsof carriage omcontract seaevery
handhavande,lastning,hand- till såvittloading, sjöss,therelationin avserthe carrier, to

loss-vård ochförvaring,befordran,andcustody, stuvning,carriage,ling, carestowage,
ochansvarighetdenunderkastadning,subjectshall begoodssuch toofdischarge vara

rättigheterdeförpliktelser åtnjutade samtand enti-liabilities,andresponsibilitiesthe
nedan.och friheterhereinafterand immunities angesrightstled the somto

forth.set
ursprungliga konventionenEnligt denAnm. av

vits-franskahar den1924 Haagreglerna texten
SOUbl.Angående konventionstextenord. se a. SÖoch608 ff1936297 ff, NJAl936l7 s.s.

3 harse BilagaVisbyreglerna1938 21. Enligtnr
Visbyreglernaengelsk lika vitsord.fransk och text

stil.utmärkts med kursivbilagai dennahar
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Article 3 Artikel 3

The shallcarrier be bound before and at Bortfraktaren skall skyldig föreatt,vara
the beginning of the exercise dueto och vid tillbörligbörjan, medvoyage resans omsorg
diligence to försörja att

a Make the ship seaworthy; fartygeta sjövärdigt skick;isätts
b Properly and supplyequip the b fartyget behörigen bemannas,man, utrustas

ship; och provianteras;
c Make the holds, refrigerating and cool frysrumc lastrum, kyl- och allasamt

Chambers, and all other of the ship inparts delar fartyget, därövriga gods lastas, sättsav
which goods carried fit and safe for their och försäkert skick godsetsiare gott mottagan-
reception, carriage and preservation. de, befordran och bevarande.

2. Subject the of Articleprovisions 2. Frånsettto bestämmelserna artikel 4i
the shall properly and carefully load,carrier skall bortfraktaren lämpligt och omsorgs-
handle, keep, for and dis- fullt lasta,stow, handha,sätt befordra, för-stuva,carry, care
charge the goods carried. vårda och lossa det gods beford-vara, som

ras.
After receiving the goods hisinto charge 3. Efter ha godsetmottagit vårdatt i sin

the carrier the of themaster skall bortfraktarenagent eller hansor befälhavareor
shall, demand of thecarrier shipper, issue eller avlastarenspå begäran utfärdaon agent

the shipper bill of lading showingto konossement till denne bl. innefattandea among a.
other things

a The leading for identifi-marks a de väsentliga märkennecessary fordras försom
of the goods the furnishedcation identifiering godset sådana avlastarenas same are av

thein writing by shipper before the loading skriftligen dem före lastningensuppgivit bör-
of such goods provided such marksstarts, förutsattjan, dessa märken stämplatsatt

stamped otherwise shown clearly eller eljest tydligtare anbragts oförpackator på
the goods uncovered, the gods eller lådor eller förpackningarupon cases varior on

whichcoverings such goods godset förvarasor och dettaare con- skett sådantatt på
tained, such ordinarilyin should märkenasätt normalt bör förblia manner as läsligaatt

legible until theremain end of the till slut;voyage; resans
4b kolli- eller stycketal ellerthe number ofb Either packages antingen måttor

pieces, the theweight,quantity, eller vilketderavikt, frågaat kommer ior caseor som
by thefurnished writingbe, in enligt avlastarens skriftliga uppgift;asmay

shipper;
condition ofc order andThe c synligagodsets tillstånd ochapparent skick.

the goods.
Provided that bortfraktare, befälhavarecarrier, skallDock ingenmaster agentno or

of shall bound show skyldigthe becarrier eller bortfraktares ito state attagentor vara
eller märken,number,the bill of lading marks,in nämnakonossementet angeany

which he has reasonable skäligweight han hareller viktquantity, antal, måttor som
accuratelyfor detground suspecting misstänka ickeanledningto motsvararnot re- noga

which hanthe goods actually received ellerfaktiskt mottagitsgodspresent or somsom
ofhe has had reasonable checking. undersöka.möjlighethaft rimligicke attno means

Such bill of lading shall be facie4. prima skall4. sådant konossementEtt utgöraa
ofthe carrierbyof the receiptevidence bortfraktarenbevis, styrks,annat attom

the goods therein described accordancein beskrivits därigodset sådant detmottagitas
a, c.with § b and c.a, benligt 3 ochmom.
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tillä-ickeskall dockMotbevisningen varashallproof the notcontraryHowever, to god-tillöverlâtitskonossementetnärhasof lading ten,billthewhenadmissiblebe
tredjetroende man.inactingthirdtransferred partytobeen a

faith.good
tillförsäkrathaskallAvlastaren anseshavedeemedshall be to5.The shipper last-förtidenvidriktigheten,bortfraktarentheatthecarriertheguaranteed accuracyto viktochantal, måttmärken,ningen, avnumber,marks,theofshipmentoftime avlastarenochhonomuppgivitsdesådana avhim,furnished byweight,andquantity as skadaförlust,allbortfraktarenskall gottgöracarriertheindemnifyshallshippertheand eller härrörorsakaskostnad avoch somarisinganddamage,all loss, expensesagainst Bortfrak-hänseenden.dessaionöjaktighetersuch partic-ininaccuraciesfromresultingor skall intetgottgörelsetill sådanrätttarenssuch in-carrierof the torightTheulars. förplik-ochansvarighethansinskränkasättresponsi-hislimitshall indemnity wayno tillförhållandefraktavtalet ienligttelseroftheunder contractliabilityandbility avlastaren.änvarje personannanthethanothercarriage to personany

shipper. underrättelseskriftligickeSåframt6.theanddamageof lossnoticeUnless6. or allmännadessochskadaellerförlustbe omdamagelosssuchofgeneral ornature hansellerbortfraktarenbeskaffenhet givitshis atagentcarrierthewriting toin orgiven tidenvidellerforelossningsharnneniagentthe timebefore atdischargeof orthe port till denutlämnandeochlossninggodsetsförcustodythegoods intoof theremovalof the fraktavtalet ärenligtförfogande somthereof personsdeliveryentitled toof the person utlämning ut-sådanskalldärtill,berättigadlosstheof carriage,the contractunder or, godsetstyrks, attbevis, annatgöra omthreewithinapparent,bedamage notor konosse-beskrivits idetsådantavlämnatsfacieshall be primaremovalsuchdays,
mentet.of thethe carrierbydeliverytheofevidence

oflading.billthedescribed ingoods as
uppenbar,skadanellerÄr förlusten

fråndagarinomunderrättelsen treskall ges
avlämnandet.

god-fordras ej,underrättelseSkriftlig ombeneed givenwriting notThe innotice tidenvidfastställtsgemensamttillståndsetsofthe timegoods has,theof atthe state mottagandet.förofjointsubjectthebeentheir receipt, survey
inspection.or varjeskall ifartygetochBortfraktarenshiptheandthe carrier§ 6bis,Subject to friaibisi varafall än mom.avsessomannatallfromdischargedbeshall in eventany päavseendemedansvarighetslagsalltfrångoods,of theinwhatsoeverliability respect frånårväcks inom etttalangodset, omofwithinbroughtunless suit yearone skulleutlämnandedagdenellerutlämnandettheywhendateof thedeliverytheir or förlängasdockfrist kanDennaha ägt rum.periodThisdelivered.beenshould have may, mellanöverenskommelse parterna,genomthe partiesextendedbehowever, agreeso anledninghändelsedenefter gavträffad somhas arisen.of actionafter the cause talan.‘till

varjefrånfrihethärHaagrcglernastext gcr talanskada,ellerförlustför omansvarighet
denellerutlämnandefrån godsetsårinomväcks ett

utlämnats.haskulledetdag
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In the of actual fallapprehended l verklig eller förmodad ellerförlustcase any or av
loss damage the carrier and the skada skall bortfraktaren ochreceiveror mottagaren
shall allgive reasonable facilities ömsesidigt allt rimligtvarandra biståndeachto ge
other for förinspecting and tallying besiktning och räkning godset.the goods. av

6bis. An for indemnityaction against 6bis. Regresstalan får föras efterävena
third be brought after the utgången den föregåendeiperson may even angiv-av moment

of the provided forexpiration thein fristen, det sker inom den tid dom-year na om
preceding paragraph thebrought stolslandetswithin lag föreskriver. Denna frist får

allowed the lawtime by of the Court seized dock understiga månader räknat fråntre
of the However, the allowed shalltime dagen då den for regresstalancase. person som
be less than three months, commencing friatin anspråket ellernot mottagit stämning an-
from the whenday the bringing such gående detta.person

for has settledaction indemnity the claim or
has been served with thein actionprocess

himselfagainst
After the goods loaded the bill of Sedan godset lastats,are skall det konosse-

lading be issued by the carrier,to master bortfraktaren, befälhavarenment elleror bort-
of the the shipper shall,carrier,agent fraktarensto har utfärda tillagent avlasta-att

the shipper demands, be Shipped bill avlastaren begärso det,a ren, om ettvara s.
of lading, provided that the shipper shall ombordkonossement, förutsatt avlasta-att
have previously taken document of han förut mottagit åtkomsthandlingup any ren, om
title such goods, he shall surrender theto till godset, återställer den handlingen mot

the ofagainst the Shippedissue utlämnandesame ombordkonossementet.as av
bill of lading, but the of theoption carrierat Emellertid skall det bortfraktaren,stå befäl-
such document of title be noted the havaren ellerat fritt ställetmay agenten i iatt

of shipment by the Carrier, lastningshamnenport master, den först utfärdadeor
with the of the ship handlingenagent anteckna ellername or names or narrmet namnen

ships which the det eller de fartyg vilkagoods lastatshave på godsetbeenupon
shipped and the date ellerdates of och datum data för lastnjngen;shipment, då hand-or
and when noted, shows the lingen försettsparticulars med sådan skallanteckningso
mentioned § 3 ofin Article shall for den, innehållerthe den de uppgifterom som

of this Article be deemed artikeli 3topurpose utgöra ettangescons- mom. anses
titute shipped bill of lading. ombordkonossement i den meninga som avses

denna artikel.i

clause,Any Varje förbehåll, avtal ellerin överenskom-covenant, agreementor a
of carriage relieving melse fraktavtal,contract the befriari bortfrak-carrier ett somor

the ship from liability for loss eller fartygetdamage från ansvarighet för för-tarento,or
in connection with, lustgoods ellerfrom skadaarising gods eller därmedor av

negligence, fault, failure the sammanhängande förlustin duties ellerand skada,or upp-
obligations provided thisin Article less- kommen försummelse,på grund fel elleror av
ening such liability otherwise åsidosättandethan de skyldigheter och förplik-as avpro-
vided thisin Convention, shall telser föreskrivsbe null denna ellerand i artikel,som
void and of effect. A benefit of minskar dennainsurance ansvarighet annorledesno som

favourin of the carrier similar clause dennashall konvention föreskriver,än skallor vara
be deemed be clause relieving kraft ochthe verkan.to Förbehåll,carrier utan varigenoma
from liability. till bortfraktaren överlåts förmån försäk-av

skall liksom liknandering, klausulvarje anses
förbehåll frihet från ansvarighet.som om
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Artikel 44Article
skallfartygetellerbortfraktaren1.Varkenshall beshipthecarriertheNeither nor ellerorsakasskadaellerförlustför somresultingarising svaradamagelossfor orliable or närsjövärdighet, utombristandehärrörbycaused wantunless avunseaworthinessfrom tillbörligbrist itillskrivas omsorgkandennacarriertheof tothe partdiligencedueof on ifartygetsida sättabortfraktarens attthatandseaworthy, toship securethemake be-dettillförsäkraellerskick attsjövärdigtandequipped,manned,properlyshipthe

och proviante-utrustningbemanning,refriger- hörigholds,themakeandsupplied, to frysrumkyl- ochlastrum,eller sättaof ring attotherall partsandchamberscoolandating godsdärfartyget,delaralla övrigaand samt avfitcarried,goodswhichship inthe are deskick så attoch säkertochlastats, i gottandcarriagereception, preser-theirforsafe beford-mottagande,godsetsförlämpligaof § ärprovisionsthewithaccordanceinvation överenstämmelsealltbevarande, iochhasdamagelossWhenever ranArticle 3.of orl artikel 3bestämmelserna imed mom.ofburdentheunseaworthinessfromresulted
bristan-härrörskadaellerförlustNärhelst avshall bediligenceof dueexercisetheproving förbevisbördan attskallsjövärdighet,declaimingother ex-carrierthe personoron bortfrak-ligga påiakttagitstillbörlig omsorgArticle.thisunderemption gällandegöreller somannantaren envar

artikel.dennaföreskrivs ibefrielse varom
fartygetellerbortfraktarenVarken2.ship shall bethecarrierNeither the nor orsakasskadaellerförlustförskall somsvaradamageloss arisingresponsible for oror

härröreller avresulting from
befäl-felellerförsummelsehandling,a avthea default ofneglect,Act, master,or ellerbesättningen annannågonhavaren, avof thepilot, the carriermariner, servantsor vid navi-lotselleranställdabortfraktarensofthe avthe innavigation managementin or fartyget;handhavandeteller avgeringenship;the

för-ellerfelorsakasb brand avsomactual faulttheb caused byunlessFire,
bortfraktaren;summelse avof the carrier;privityor sjöolyckor i öppenellervådorc faror,theaccidents ofc andPerils, dangers sea

farvatten;andraellernavigableother waters;or hand;d högred of God;Act
krigshändelser;ee ofAct war; samhällsfientliga gärningar;ff of publicAct enemies;

furste,tvångsåtgärderellerbeslagg avrulersofg princes,Arrest restraint oror hand-rättsligellerfolkellermyndigheterlegalpeople, underseizure process;or räckningsätgärd;
karantänrestriktion;hh Quarantine restrictions;

avlasta-underlåtenhetellerhandlingi av1 shipperAct of theomission owneroror ellerhans agentgodset,tilleller ägarenof renthe goods, his representative;agent or
företrädare;

inställelseellerlockouterellerstrejkerjj Strikes lockouts stoppage re-oror or orsakvarjearbeteförhinder vareeller avof labour from whateverstraint avcause,
helt;ellerdelvissigvhether partial general;or samhällsoroligheter;ellerk upploppcivilk and oommotions;Riots

livräddaförsökeller attl räddning avlifel attemptingSaving to orsaveor tillegendom sjöss;ellerproperty at sea; ellereller viktomfångm minskning iotherweightbulkm inWastage anyoror orsakasskadaellerförlustvarje somannandefect,inherentfromdamage arisingloss or
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beskaffenhetsärskilddold bristfällighet,goods;of thequality vice avor
eller fel hos godset;egenartat

förpackning;n bristfälligof packing;lnsufficiencyn
bristfällig eller märkning;of marks; 0 oriktiginadequacylnsufñciency0 or

tillbörligundgårbristfällighetdoldpduediscoverable bydefects somp Latent not
uppmärksamhet;diligence;

hand-orsak berorq varjewithout thearising avq other somannanAny cause
eller handlingbortfraktarenfelling ellerof the carrier,fault privityactual avoror

företrädareellereller fel dennes agenterof theneglectfaultthe agentswithout avoror
denskall liggabevisbördan påofburdenthebut somtheof carrier, menservants

ochundantagdettaförmånenåberopartheclaimingtheshall beproof avpersonon
varkenvisahonomskall tillkomma attthat detshow attthisof exceptionbenefit to

eller hand-bortfraktarenfelellerhandlingof thefaultactual privitytheneither avor
eller företrä-fel dennesling ellerneglect of the agenterfaultthe agentscarrier avornor

eller skadan.till förlustenmedverkatthe darecontributedof the carrier toservantsor
loss damage.or förlustförskall ickeresponsible for Avlastaren3.shall be svarashipperThe not3.

bortfraktarenföruppstårskadathe carrier ellersustained bydamageloss somoror
härrörandeellerorsakadfartyget,from avresulting ellerthe ship arising causeanyor

förelig-dethelst,orsakvilken närof utomneglect thefaultthewithout somact, or
försummelse avlasta-fel ellerhandling,hishis servants. avshipper, agent geror
anställda.ellerhans agenterren,

ellerrädda sökaför4. deviationIngen attattemptingsavingdeviation in4. Any or
hellertilleller egendom sjöss,livräddalife atpropertyto or anysea,orsave

brottskall motskälig deviationdeemedshall be anses somtoreasonable deviation not
ochfraktavtaletellerdenna konvention motConven-of thisbreachinfringementbe oran
för-förskall icke någonbortfraktarenand the svaraof carriage,of thetion contractor

därav.härrörskadaellerlustlossforliablebeshall somcarrier not orany
therefrom.resultingdamage

beskaffenhetgodsetsSâframt ickeaof suchvalueandthea Unless nature
inlast-föreavlastarenoch värde uppgivitsthe shipperdeclared by avhave beengoods

skallkonossementet,och angivits iningenofbilltheinsertedand inshipmentbefore
eller fartyget i någotbortfraktarenvarkenshallshipthethe carrierneitherIading, nor

skada godseteller pâförlustförfalllossforIiable avbe become svarain anyevent orany
förlust ellersammanhängandedärmedellerthewith,connectionindamage to, oror

för000 francs10belopptill högreskada änequivalentexceeding thegoods in amountan
för kilo30 francsellerenhetellerkolli30 avFpackage unitof 10,000 F perororper

brutto-godsetseller skadadeförloradedetgoods lostof theweightofkilo orgross
högstvilketdera ärvikt,higher.the somWhicheverdamaged,

lydertill a-dmotsvarighetHaagreglernas1
någotskall ifartygetellerbortfraktarenVarken
ellerpå godseteller skadaför förlustfall svara

skada tillellerförlustsammanhängandedärmed
kolli ellerförsterling100 pundbelopphögre än

så-värde imotsvarande annat mynt,ellerenhet
uppgi-värdebeskaffenhet ochgodsetsframt icke

angivits iochinlastningenforeavlastarenvits av enligtskallkonossementet, Begränsningsbeloppet
9 i guldmynt.artikelHaagreglernas vara
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b The total recoverable shall be b Det sammanlagda ersättningsbeloppetamount
reference the value ofcalculated suchby skall beräknasto på grundval godsets värdeav

goods the place and which thetime avtalsenligtden plats och vid den tid detat at på
fromgoods discharged the ship in lossats eller skulle ha lossats från fartyget.are ac-

cordance with the should havecontract or
discharged.been so

The value of the goods shall be fixed Godsets värde skall bestämmas efter börs-
according the commodity exchange price, eller,to priset sådant efterpris saknas,om

there be such price, according marknadspriset eller, börspristo varkenor, no om
the market thereprice, be eller marknadspris finns,current efter det gängseor, no

exchangecommodity price värdet slag och beskaffen-current godsor mar- av av samma
reference the normal valueket byprice, to het.

of f thegoods kind and quality.o same
c Where pallet similarcontainer, c När pall eller liknandecontainer,a or trans-

article of consolidateusedtransport portanordning används för sammanförato att
goods, the ofnumber packages units gods, skall antalet kollin eller enheteror som
enumerated the bill ofin lading packed in och angivitsuppräknats konossementetias

anordningensuch article of shall thebe deemed omfattadetransport såsom ut-av anses
of for thenumber packages units antalet kollin eller enheter denpurpose göra i meningor

paragraph far these packagesof this or detta skalli Eljestas as moment. trans-som avses
aforesaid,concerned. Exceptunits portanordningen kolli elleras utgöraare anses en-

consideredsuch article of shall betransport het.
the package unit.or

d francA of 65.5unit consisting d Med franc förstås enhet bestårmeans a en som
milligrammes of gold of millesimal fineness 65,5 milligram guld 900 tusendelarsav av
900. of theThe date of finhet. för fastställtconversion Datum omräkningsum av

shallawarded national be beloppinto currencies till nationellt myntslag bestäms av
seized ofgoverned by the law of the Court domstolslandets lag.

the case.
shalle the ship beNeither the carrier e bortfraktaren eller fartygetVarkennor

limitation ofentitled the benefit of the skall begränsning ansvarighetåtnjutato av en-
fitfor paragraphliability provided this ligtin detta det skadanvisasmoment, attom

fromthat the damage resultedved handling eller underlåtenhetorsakatsactanpro genom
withof the done intent bortfraktaren elleromission carrier med uppsåt skadaattavor

recklessly and withdamage, vårdslöshet och med insikt skadato attcause or av
would probablyknowledge that damage sannolikt skulle bli följden.re-

sult.
ff The Uppgift adeclaration punkt dettamentioned iin sub- som avses av

a this ochparagraph of paragraph, intagits i konossementetembodied moment som
skall gällathe bill lading, bevis,in of shall be facie styrks,prima annatsom om

skall bindaevidence, but shall icke bortfraktarenbe binding ägernot men somor con-
till föremålclusive den förthe tvist.carrier. göraon

g överenskommelse mellang Genom bort-By between the carrier,agreement mas-
fraktaren, befalhavaren eller bortfraktarenstheof thecarrier and shipperter agentor

och avlastaren bestämmasother kan andrathanmaximum those agentamounts men-
rnaximibelopptioned sub-paragraph a angivits ipunkt aof thisin paragraph än som av

såframtdetta dettabe fixed, överenskomnaprovided that maximum moment,may no
lägre därfixed shall less maximum angivnabe than the är änamount motsva-so appro-
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priate maximum mentioned thatin sub- rande maximum.
paragraph.

h Neither the carrier the ship shall be h Varkennor bortfraktaren eller fartyget
responsible in for loss damageevent skallany i något fallor för förlust ellersvara avinto, connection with, goods theor skada på godset eller därmed sammanhängan-

value thereofnature has been knowinglyor de förlust eller skada, avlastaren i konos-om
misstated by the shipper thein bill oflading. lämnat honomsementet veterligen oriktig

uppgift godsets beskaffenhet eller värde.om
Goods of inflammable, explosivean Godsor lättantändlig, explosiv ellerav far-dangerous thenature shipmentto whereof lig beskaffenhet, till inlastning bortfrak-varsthe carrier, ofmaster theagent hascarrieror befálhavarentaren, eller bortfraktarens agentconsentednot with knowledge of their icke skulle hana- samtyckt med vetskap dessomand character,ture time beforeatmay beskaffenhetany och skall vidart, varje tidpunktdischarge be landed placeat de- föreany lossningenor få föras iland helstvar somstroyed rendered innocuous by theor carrier eller förstöras eller oskadliggöras bortfrak-avwithout compensation and the shipper of taren utan ersättningsskyldighet och avlasta-such goods shall be liable for all damages detta gods skall förren av varje skadasvaraand directly indirectlyexpenses arisingor och kostnad direkt eller indirektsom orsakasofout resulting from such shipment.or eller härrör dess inlastning. Om sådantav

such goods shipped with such knowledgeany gods, inlastat med bortfraktarens vetskap
and shall becomeconsent danger ochtoa samtycke, blir farligt för fartyg eller last,
the ship they likeor cargo, skallmay det påmanner föras iland,sätt förstö-sammabe landed place,at destroyedany elleror oskadliggöras bortfraktarenor ras utanavrendered innocuous by the carrier without ersättningsskyldighet för hans del iutom,liability the of thepart carrieron except to förekommande fall, vid haveri.gemensamtgeneral average, any.

Article 4bis Artikel 4bis

The defences and limits of liability Befrielse från eller begränsningpro- av an-
vided for thisin Convention shall svarighetapply föreskrivs dennain i konven-varom

action theagainst carrierany in skall tillämpningof tion frågaiäga varjerespect om
loss damage goods covered by talanto bortfraktarenor angående ersättningmota con-

oftract carriage whether the för förlust elleraction skada godsbe påav som avses
founded in incontract fraktavtal,med talantort. sig grundas påor ett vare

kontraktsförhållande eller
If such action brought againstan Om talan väcks någon anställd hosa mot

of theservant carrier suchagentor bortfraktaren ellerservant dennes an-mot agent
being independentagent notor an Contrac- ställd eller självständigär med-agent som

tor, such shallservant be entitledagent hjälpareor hanäger gällandegöra be-samma
avail himself ofto the defences and limits of frielse från eller begränsning ansvarighetavliability which the carrier entitled in- bortfraktarento berättigadär åberopasom att

voke under this Convention. enligt denna konvention.
The of theaggregate amounts Det sammanlagda beloppetrecover- de skade-avable from the carrier, ana such and stånd kanservants erhållas bortfraktaren,som av

shall inagents, exceed the limit hans anställdano ochcase skall i fallintetagenter
forprovided in this Convention. överstiga den föreskrivsgräns dennaisom

konvention.
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ellerhosanställd agentskalloaktatDettheofNevertheless, agentservant ora bestämmel-åberopaägabortfraktarenförhimselfavailentitledbeshall tocarrier not skadandet visasartikel, attdennai omArticle sernaof thisprovisionsof the underlåtenhetellerhandlingorsakats genomfromresulted actdamagethethatproved an
med uppsåt attelleranställde agentendendone avtheof agentomission servant oror insiktmedoch attvårdslöshetellerskadarecklessly avdamagewith intent orto cause följden.bliskullesannoliktskadawoulddamagethatknowledgewithand

result.probably

Artikel 55Article
heltfrittbortfraktare attskall ståDetsurrender in enlibertyshall be toatcarrierA ochrättigheterfrån sinaavstådelvisellerandrightshisofallwhole in part anyoror och sinautvidga sitteller ansvarfriheterof hisincrease respon-immunities to anyor deochförradesådana senareförpliktelser,Conven-thisunderobligationsandsibilities

förutsatt attkonvention,dennaibestämtsincreasesurrendersuchprovided ortion,
ko-införs iutvidgningenelleravståendetissuedladingofbilltheembodied inshall be

nossementet.shipper.theto konventiondennabestämmelse iIngenshallConventionthisofprovisionsThe ko-certeparti;tillämpning ommenägerbutparties,charterapplicablebe tonot enligtbefraktasfartygdåutfärdasnossementof shiptheissued inof lading abills caseare villkoren iunderkastadedecerteparti, ärwithcomplyshalltheycharterunder party skallreglerdessaiIntetkonvention.dennaNothing inConvention.of thisthe terms vilkeninförskonossementihindra atttheheld prevent ansesshall berules tothese
gemensamtrörandehelstregellagliglawful somofladingofbillin anyinsertion a

haveri.generalregardingprovision average.

Artikel 66Article
före-debestämmelserna ihinderUtanof the avprovisionstheNotwithstanding bortfrakta-skall det ståartiklarnagående enagentmastercarrier,Articles, orpreceding a frittbortfraktares agentellerbefälhavareregardshall in toand shipper re,carrierof the a slagvilketgodsbestämtfråga aviliberty att omto enterbegoods atparticularany medhelstavtalvilketträffahelst somtheto somin terms asagreement anyinto any angående bort-såvälhelstvillkorvilkaforcarrierof the somliabilityandresponsibility
medförpliktelserochansvarighetfraktarensand immuni-rightstheandgoods, tosuch as hans rät-angåendegodsetavseendegoods,such somofin respectcarriertheofties ellerdettarörandefriheter an-ochtigheterfarseaworthiness asobligation sotohis asor avseendemedskyldigheterhansgåendepublictocontrarystipulation notthis

överens-den månsjövärdighet, ifartygetsof hisdiligenceofthepolicy, careor regler,allmännastrider motickekommelsenloading,theregardin toagentsservants or eller agentersanställdashansangåendeellercustody,carriage, carehandling, stowage, hand-lastning,beträffandeochvårdbycarried omsorggoodsof the sea,dischargeand vårdförvaring,befordran,stuvning,havande,of ladingbillthisthat inprovided case no godset,sjötransporteradedetlossningthe ochthatandissued avshall bebeenhas or konossementfall intetsådantiförutsatt attreceiptembodied inshall beagreed aterms deoch överens-utfärdas attellerutfärdatsnon-negotiable documentshall bewhich a skallkvittoinförts i ettvillkoren somkomnasuch.markedshall beand as
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och betecknat icke löpan-såsomutgöra vara
handling.de

shallentered haveintoAny skall ha fullsålunda träffat avtalagreement Varjeso
full legal effect. laga verkan.

shallthat this Article applyProvided likväl förutsatt, denna artikelnot Det är att
commercial shipments madeordinary in vanligtillämplig kommer-skallto icke vara

onlyof trade, butthe ordinary to samband vanligsiell last skeppas medicourse som
characterother where theshipments kommersiell verksamhet endast påutanor con- an-

thebe carrieddition of the tillståndto last, beskaffenhet och hosproperty näror nan
underand conditionscircumstances, terms skall befordras dedet gods samtsom om-

performedbewhich the carriage betingelser villkorto ständigheter, och varunderare
such reasonably justify special befordringen skall genomförasto ägnadeäras a a- att

särskilt avtal berättigat.göragreement.

Article 7 Artikel 7

contained shallhereinNothing Ingen bestämmelseprevent dennai konvention skalla
shipper from entering into hindracarrier bortfraktare elleratt avlastareany ior a en ett
stipulation, condition, avtal inför betingelser, villkor,agreement, förbehåll ellerreserva-

responsibilitytheexemption undantagtion to angående bortfraktarens eller far-asor
of the the ship for theliability carrierand ansvarighet och förpliktelsertygets medor av-

with, theloss damage connectionin seende förlustto, på eller skada drabbaroror som
and handling of goodsandcustody godset eller med avseende dess förvaring,care

loadingthe and subsequentprior vård och handhavandeto, företo lastningen påochon,
the ship which thethe discharge from efter lossningen från det fartyg varmed god-on

carried bygoods befordras tillset sjöss.sea.are

Article Artikel 88

The Bestämmelsernaof this dennaprovisions Convention i konventionshall in-not
affect skränker icke bortfraktarensthe rights and obligations sigof the rättig-carri- vare

ellerheter hans skyldigheterunder for sådana dethe beingtime in regle-statuteer any
gällande lagforce relating the limitation i varje begränsningof the liabili-to ras nu om av

of of vessels. ansvarigheten för fartygsea-going ägareowners somav an-
till fartvänds i sjö.öppen

Artikel 9Article 9

This Convention shall Denna konvention skallaffect inverkathe pa be-provi-not
of stämmelsersions i migot internationelltinternational fördragconventionany or

eller nationellnational law lag reglerarliabilitygoverning for förnuclear som ansvar
damage. nukleär skada.

Article 10 Artikel 10

The Bestämmelsernaof this dennaprovisions Convention i konventionshall till-ägerap-
ply lading lámpningbill of relating på konossementthe varjeto toevery som avser
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skildatvámellan hamnar igodsbefordraninbetweengoods avof twoportscarriage
stater,States omdifferent

fördrags-utfärdats ia konossementetissued inof ladingbilla the con-a
ellerslutande stat,State,tracting or

fördrags-hamnfra°n iskerb befordringeninfromb the carriage port con-aa
ellerslutande stat,State,tracting or

innefattaravtal konossementetc detevidencedcontained in somc the contract or
bestämmelserna iföreskriverthe rules ellerthat utvisarprovides attof ladingbilltheby

lagstiftning görellerState denna konventionoflegislation somConventionof this anyor
avtalet,regleraskallthe tillämpligademthemeffect togiving governto are

bortfrak-fartyget,nationalitetvilkenoavsettcontract,
ellerthe ship,ofnationality avlastaren,thebe mottagaren annanwhatever taren,may

har.the consignee,shipper, intressentthethe carrier, or
be-tillämpaskallFördragsslutandeinterested statother person.any

de ko-páthe konventionshall apply dennastämmelserna iStatecontractingEach
ofbillstheConventionthisof to nossementprovisions ovan.avsessom

fördrags-hindraartikel skall ickeDennaabove.mentionedlading
kon ventionensContracting från tillämpaslutandeshalinotarticle attThis prevent stata

avsesiConven-of thisrules bestämmelser pa konossementtheapplyingfromState som
theincluded in föregående stycken.of Iadingbills nottion to

paragraphs.preceding
skall kon-Haagreglernaartikel 10 iEnligtAnm.

konossementvarjetillämpasventionen som
férdragsslutandeutfärdats i stat.
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års sjötransportFN-konvention1978Convention theUnited Nations omon
gods1978of Goods Sea,Carriage by av

InledningPreamble

FÖRDRAGSSLUTANDE STATER-DETO THISSTATES PARTIESTHE
NA,CONVENTION,

önskvärtSOM FUNNIT detdesirabil-theHAVING RECOGNIZED att genom
sjötransportreglerfastställa vissaavtalcertaindetermining byity of agreement om

gods,goods bycarriage ofrelating therules to sea, av
konven-avslutaBESLUTATConven- HARconcludeDECIDEDHAVE attto ena

ändamål därföroch hartion för detta över-theretoand havefor thistion purpose
följandeenskommitfollowsagreed as

BESTÄMMELSERALLMÄNNADELPROVISIONSGENERALPART

DefinitionerArtikelDefinitionsArticle

konventiondennaIthis ConventionIn
denförstås med transportörwhombyCarrier sompersonmeans any

omavtalhar träffatmed avsändareofof carriage ettin whose contract enname aor
gods eller den iwith sjötransportconcluded ettgoods has beenby namnvarsavasea

träffats;sådant avtal harshipper.
tilldenförstås undertransportrmedcarrierActual topersonmeans any

uppdraggivit iharvilkencarriage of the transportören attof thewhom the performance
delgodset ellerutföracarriage, has beenof thegoods, of transporten avenpart avor

vil-tillvarjeomfattarden ochincludescarrier, andentrusted by the personannanany
utförande uppdragits;sådantkenperformance hassuchother whomtoperson

been entrusted.
och avlasta-förstås med avsändareby whomShipper means any person

sjötrans-avtalträffatharre denbehalfwhose ettin whose omsomaor onor name
ieller denmedgods transportörby has beencarriage of goodsof portcontract enavsea

sådantpåeller vägnarbycarrier, ettconcluded with varsvars namnpersonor anya
denavsändare ellerträffatsbehalf avtal harwhosewhom in whose somor onor name

godset till transportörenavlämnarfaktisktthe carri-deliveredgoods actuallythe toare
påellerden iavtalet ellerenligtcarriage byofin relation the namncontract varstoer

av-avlämnande skersådantvägnar ettvarssea.
lastare;‘

den harförstås mottagaremedentitledtheConsignee sompersonmeans
till sig;få godset utlämnatgoods. rättdelivery of thetake attto

djur;levandegodsinnefattaranimals; whereGoods includes live om
ellercontainersammanförts iharcontainer, godsetinconsolidatedthe goods enaare

l använda äroriginaltexteni den engelskaDen termen
bådetäckerdefinitionen dennashipper och termav

underhäromavlastare. Seavsändare och närmare
avsnitt 4.3.
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på lastpallpallet similar article of where eller liknande transportanord-transportor or en
they ning godsetpacked, goods includes such arti- eller har förpackats, skallomare
cle of packaging supplied by transportanordningen eller förpackningentransport or
the shipper. innefattas i begreppet gods den till-om

handahålls avsändaren eller avlastaren;av
förståsContract of carriage by med avtal sjötransportsea ettmeans om

whereby the carrier undertakes avtal varigenom betal-transportörencontract motany
åtaragainst of freight goods by ning frakt sig godspayment to att transporteracarry av

till sjöss frånfrom another; however, hamn till avtalport to ettsea one a en en annan;
which carriage innefattar såväl sjötransportinvolves by and trans-contract sea som som

also carriage by other med transportmedel skall emel-port annatsome means
deemed be of carriage by lertid avtal sjötransportettto contracta sea anses som om
for såvittthe of this Convention only in enligt denna konvention endastpurposes avser

far relates the carriage by sjötransporten;toso as sea.
förståsBill of lading document med konossement7. 7. doku—ettmeans a

which evidences bevisof carriage by avtal sjö-utgörcontract ment etta sea som om om
takingand the loading of the goods och mottagittransportörentransport attover or om

by the carrier, and by which the carrier eller inlastat godset och vilket trans-un- genom
dertakes åtardeliver the goods against sig lämna godsetportörento att ut mot attsurren-
der återlämnas.of the document. provision in the dokumentet villkor i doku-A Ett
document that the goods be delivered godset skall tillutlämnas vissto mentet attare

the order of named order, till order eller till innehavaren utgörto toperson, man,a or
sådant åtagande;bearer, constitutes such undertak-to ettor an

ing.
Writing includes, alia, innefattar ordet skriftligeninter telegram bl.a. tele-

and telex. och telex.gram

Article application Artikel TillämpningsområdeScope of

The provisions of this Convention Bestämmelserna i denna konvention ärare ap-
plicable påall of carriage tillämpliga sjötransportby alla avtal mel-to contracts sea om
between tvådifferent States, if lan skildatwo stater, om

a athe of loading provided for in den i avtalet angivna lastningshamnenport as
the of carriage by located in belägen i konventionsstat, ellerärcontract sea ena
Contracting State, or

b bthe of discharge provided for in den i avtalet angivna lossningshamnenport as
the of carriage by located in belägen i konventionsstat, ellerärcontract sea ena
Contracting State, or

c cof the optional of discharge de alternativa lossningshamnar-portsone en av
provided for in the of faktiskacarriage by i avtalet den loss-ärcontract na som anges

the actual of discharge ningshamnenand such och denna belägen i kon-ärportsea en
located Contractingin State, ventionsstat, ellerport a or

d the bill of dlading other document konossementet eller dokumentannator
evidencing the of carriage by bevis utfärdats iavtalet harutgörcontract sea som om en
issued Contracting State, konventionsstat, ellera or
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e eller dokumente of lading other document konossementetthe bill annator
föreskriverof carriage by bevis avtaletevidencing the utgör attcontract omsea som

påi konventionen ellerprovisions of this Conven- bestämmelsernaprovides that the
någon skall gälla.legislation of State giving denna i grundad lagtion the statanyor

theeffect them to contract.to are govern
konventionthis Convention Bestämmelserna i dennaThe provisions of ärare

tillämpliga oberoende fartygets,applicable without regard the nationality transpor-to av
undertransportörens, avsändarens,ship, the carrier, the actual carrier,of the törens,

berördshipper, consignee other in- ellerthe the mottagarens personsor any annnan
nationalitet.terested person.

konventionthis Convention Bestämmelserna i denna ärThe provisions of are
på Om ko-charter-parties. inte tillämpliga certepartier.applicable However, ettnot to

certepartihar utfärdats enligtwhere bill of lading issued nossement ettpursuant to aa
bestämmel-emellertid konventionensthe provisions of the Conven- skallcharter-party,

på konossementet detta be-such bill of lading tillämpastion apply to omgoverns sera
rättsförhållandetcarrier and the mellanthe relation between the stämmer transpor-

lading, och innehavare konossemen-holder of the bill of being the törennot annan av
avsändaren.charterer. äntet

Om avtal gäller framtidaprovides for future carriage4. transportettcontracta
påfördelad flera underseries of shipments during godsof goods in enresoran ava

bestämd tid skall bestämmelserna i konven-the provisions of this Con-agreed period,
på varje Utförsshipment. tionen tillämpasvention apply each However,to resanresa.

certeparti dock bestämmel-made under charter- enligt gällerwhere shipment etta a
tredjeparagraph of this i punkten.the provisions of 3party, serna

article apply.

tolkningArtikelArticle of the Convention KonventionensInterpretation

bestämmel-tolkning och tillämpningthe interpretation and application of the VidIn av
konvention skall dess inter-i dennaprovisions of this Convention regard shall be serna

nödvändighetennationella karaktär ochhad its international character and theto to av
beaktas.främja enhetlighetneed uniformity.to promote att

TRANSPORTÖRENS ANSVARIG-OF CARRIER DEL II.PART II. LIABILITY THE
HET

Artikel AnsvarsperiodenresponsibilityArticle Period

enligtför godsetcarrier for the TransportörensThe responsibility of the ansvar
underden tiddenna konvention omfattargoods under this Convention thecovers pe-

vårdgodset i hans i lastningsham-riod which carrier in charge of vilkenduring the är
under och i lossningsham-of loading, during thethe goods the transportenportat nen,

of discharge.carriage and the portat nen.
tillämpningen första punktenof this Vidthe of paragraph 1For avpurpose

sin vårdgodset iskall haarticle, carrier deemed be in chargethe transportörento anses
of the goods
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a from the time he has taken athe från den tidpunkt då han har övertagitover
goods from godset från

i the shipper, acting his i avlastaren någoneller handlaror a person on som
behalf; dennes ellervägnar;or

ii authority other third ii myndighet eller någonan party to till vil-or annan
whom, law regulations appli- ken måstegodsetpursuant to överlämnas enligt lag elleror
cable the of loading, the goods föreskrifterat port gäller i lastningshamnen;must som
be handed for shipment;over

b until the time he has delivered bthe till dess han har utlämnat godset
goods

i by handing the goods the i överlämnato godset tillover attcon- mot-genom
signee; elleror tagaren;

ii in where the consignee does ii i dåde fall intenotcases mottagaren tar emot
receive the goods from the carrier, by plac- godset från transportören, läggaattgenom
ing them the disposal of the consignee inat det för räkning i enlighetmottagarensupp
accordance with the with the law med avtalet eller enligtcontract lag eller vad äror som

with the of the particular trade, brukligt i lossningshamnen; elleror usage
applicable the of discharge;at port or

iii by handing the goods iii överlämna godsetto tillattover an au- genom myn-
thority other third whom, dighet någonellerparty tillto vilken godsetor pursu- annan

law regulations applicableant the måsteto överlämnas enligt lag eller föreskrifterator
of discharge, the goods be handedport gäller i lossningshamnen.must som

over.
In paragraphs 1 and 2 of this article, I första och andra punkten förstås med

reference the carrier the consignee transportörento och mottagarento ävenor
in addition the carrier theto respektivemeans, transportörens mottagarensor con- an-

signee, the respectively ställdaservants eller medhjälpare.agents,or
of the carrier the consignee.or

Article Basis of Liability Artikel Grunden för ansvarighet

The carrier liable for loss resulting from Transportören ansvarigär för skada som
loss of damage the goods, well har uppkommit till följdto förlust elleror as as av av
from delay delivery, the skada på godset dröjsmålävensomoccurrence genom
which caused the loss, damage delay took med dess utlämnande, den händelseor om som
place while the goods in his charge orsakade förlusten, skadan eller dröjsmåletwere as
defined in article unless the carrier ägde medan godset i vårdhans påproves rum var
that he, his took all i artikel såvidasätt inteservants agentsor trans-mea- som anges

that could reasonably be required visar han själv,portören hans anställdato attsures
avoid the and its eller medhjälpare vidtagit åtgärderalla deoccurrence consequences.

som rimligtvis kunde begäras för händel-att
och dess följder skulle undvikas.sen

Delay delivery when Dröjsmålthe med godsets utlämnande fö-occurs
goods have been delivered the of religger godset inte har utlämnatsnot i den inärat port
discharge provided for in the of avtalet sjötransport angivna lossnings-contract car- om
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överenskom-uttryckligendeninomhamnenagreedexpresslytimethewithinriage by sea
överenskommel-sådantiden eller,suchofabsencein the agreement, enomnaupon or,

med hänsyndettidinom densaknas,reasonablewould bewhich somwithin the time se
krävaskanskäligenomständigheternatillregardhavingcarrier, avdiligentrequire ofto a

omsorgsfull transportör.of thecircumstancesthe ento case.
framställa kravhar rättDenfor attclaimmakeentitledThe somto aperson

fårgodsetförlustanledningmedgoods lostthe ansegoodsof avloss avthe treat asmay
utläm-inte hardetförloratgodsetrequireddeliveredbeenhave omthey somnot as

på60artikel 4 inomipådays fol- sättconsecutive60within natsarticle 4 angesby som
utgångenefterdagarföljandevarandradeliveryfortime avof theexpirythelowing
tiden förangivnapunkten ut-andraden iarticle.of thisparagraph 2according to

lämnande.
ansvariga är4. Transportörenliablecarriera The

ellerpå godsetskadaelleri förlustförgoodsthedamagei offor loss avto oror
utlämnande hardessdröjsmål medclai-fire, thecaused by 0r-somdeliverydelay in

visar bran-kärandenbrand, attsakatsfaultfromfirethethat omavormant aroseproves
försummelsefel elleruppståttdencarrier, his avof thetheneglect genompart ser-on

u medhjäl-anställda ellerhanstransportören,agents;vants or
pare;

så-ellerskadaellersådan förlustii förin deliv-delaydamageii such lossfor or
utlämnandegodsetsdröjsmål meddanthaveclaimant somtheproved bywhich toery

feluppkommitharkäranden visarof theneglectthe fault genomfromresulted car-or
hansförsummelse transportören,ellertaking allinhis avrier, agents,servants mea-or
medsambandimedhjälpareelleranställdarequiredreasonably becouldthat tosures
rim-åtgärderalla devidtagitdessaits-mitigateavoidand somfire atttheoutput or

brandensläckaförbegäraskundeligtvis attconsequences.
konsekvenser.dessmildraellerundvikaoch

godsetombord berörtbrandb Haraffect-shipboard theb of fireIn oncase
skadelidande eller transportö-denskall,carriertheclaimantthethe goods,ing omor

hål-besiktningsförrättningdet,begärship-withaccordanceindesires, enrensurveyaso
beträffandesjöfartspraxismedenlighetilastheheld intobepracticesping must cause

kringomständigheternaochtillorsakenofandfire,of theand circumstances a copy
exemplarskallpå begäranbranden;available ettmade avshall besurveyor’sthe report

hållas tillgäng-besiktningsmannens rapportclaimant.and thecarrierthedemand toon
skadelidande.denochför transportörenligt

djur transportö-levandefråga årcarrier Ianimals, theliveWith omrespect to
ellerskadaförlust,ansvarig förintedelay indamageloss,liable for rennot or

harutlämnandederasdröjsmål medrisks in-specialresulting from somdelivery any
riskersärskildadepå grunduppkommitcarrierthecarriage.kind ofthatherent in av

sådanamedförenade transporter.special ärwithcompliedhe hasthat somanyproves
deföljthan harvisarOm transportören attshipperthehim bygiveninstructions to re-

haravsändareninstruktionersärskildathe circum-inanimals and that,specting the som
djuren ochbeträffande atthonomde- lämnatdamagethe loss,of the orstances case,

derasdröjsmålet medskadan ellerförlusten,attributed suchcould bedeliverylay in to
omständighe-tillmed hänsynutlämnande,damagethe loss,presumed thatrisks, or
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delay in delivery caused, unless there kan hänföra till sådanaterna, risker,was so attvara
proof that all of the loss, damage skall detpart förlusten, skadanor ellera antas att

delay in delivery resulted from fault dröjsmålet har orsakats sådantor såvi-sätt,or
neglect the of the carrier, his da det intepart visas förlusten,on skadan ellerattser-
vants dröjsmålet,agents. helt eller delvis, orsakatsor av

hanstransportörens, anställdas eller med-
hjälpares fel eller försummelse.

The carrier liable, in Transportörennot inteexcept ansvarig,ärgen- utom
eral where loss, damage delay in vid haveri, förlust,average, skada el-gemensamtor om
delivery resulted from life ler dröjsmål med utlämnandetto beror på åt-measures save

from reasonable gärder för rädda livor to eller på åt-skäligameasures attsave proper-
at gärder för rädda egendom till sjöss.sea. att
7. Where fault neglect the of Om fel eller försummelse påpartor on transpor-

the Carrier, his combines hansservants törens, anställdasagents eller medhjälparesor
with another produce loss, damage sida jämteto orsak har föranlett förlust,cause annan

delay in delivery the carrier liable only skada eller dröjsmål med utlämnandet,or är
the that the loss, damageto delayextent endasttransportören ansvarig i den utsträck-or

in delivery attributable such fault ning förlusten, skadanto eller dröjsmålet0r som
neglect, provided that the Carrier the kan hänföras till sådant fel eller försummel-proves

of the loss, damage delay in deliv- förutsattamount visar tilltransportören vilketattor se,
attributable thereto. beloppnot förlusten, skadan eller dröjsmåletery in-

hänföra därtill.ärte att

Article Limits of liability Artikel Ansvarsgränser

a The liability of the carrier for aloss Transportörens för påskadaansvar
resulting from loss of damage goods grund förlust eller för skada påto godsor av av
according the provisions of article 5 enligtto bestämmelserna i artikel 5 begrän-är
limited equivalent 835 units tillto beloppamount to motsvarande 835 beräk-sat ettan
of package other shipping ningsenheteraccount för varje kolli ellerper or annan
unit 2.5 units of kilogramme skeppningsenhet eller 2,5 beräkningsenhe-accountor per
of weight of the goods lost dam- för varje kilo det förlorade eller ska-tergross or av
aged, whichever the higher. dade godsets bruttovikt, vilketdera ärsom

högst.
b The liability of the carrier for delay bin Transportörens för dröjsmålansvar

delivery according the provisions of arti- med utlämnande enligt bestämmelsernato i ar-
cle 5 limited equivalent tikel 5 begränsat tillär beloppto amount to ettan mot-som

and half times the freight payable for två gångertwo och halv frakten för deta svarar en
the goods delayed, but exceeding the fördröjda godset; beloppet får dock intenot
total freight payable under the of överstiga den totala frakten skall be-contract som
carriage of goods by talas enligt avtalet sjötransport.sea. om

c In shall the cliability Transportörens sammanlagdaaggregateno case ansvar
of the carrier, under both subparagraphs a aenligt boch i denna fårpunkt inte i
and b of this paragraph, exceed the limita- något fall överstiga det begränsningsbelopp
tion which would be established under sub- askulle ha gällt enligt vid förlustsom av
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sådantvilketbeträffandegodsallt dettotal lossforparagraph ansvara thisparagraph of
uppkommit.harsuch lia-whichgoods withof the respect to

incurred.bility was
beloppvilketberäkningenVidwhichcalculatingof somtheFor avpurpose

a skallpunktenförstaenligthögstadetwithaccordance ärhigher intheamount
tillämpasföljande reglerfollowingarticle, the1a of thisparagraph

rules apply
lik-lastpall ellercontainer,a Harsimilarpalletcontainer,a Where enora

förtransportanordning använts attnandeconsolidateusedarticle of totransport
kolli ellervarjeskallsammanföra gods,unitsshippingother an-goods, the package or

i konosse-skeppningsenhetissued, angettsof lading,billenumerated in the somnanor
eljestellerutfärdats,sådant harevidencingdocumentother mentet,otherwise in omany

bevisutgördokument,ipacked in av-carriage by annat omofthe somcontract sea, as
kolliutgörasjötransporttalet ettdeemed packag-such article of ansestransport omare
god-övrigt skallIskeppningsenhet.elleraforesaid theunits. Exceptshipping enasores

transportanordningeniof enarticle set anses somgoods in such transport are
skeppningsenhet.unit.shippingdeemed one

hartransportanordningenfall självab Iofarticleb thewhereIn transportcases
skall denna,skadatsförlorad ellergåttarticlethatdamaged, omitself losthas been or
tillhandahållseljestellerinteden ägsotherwiseowned avof not sup-transport, or

särskild skepp-transportören,consideredcarrier,plied by the som enansessepa-one
ningsenhet.unit.shippingrate

enhetförstås denberäkningsenhetMedunit oftheUnit of account ac-means
artikel 26.i26.articlementioned in angessomcount

mellanöverenskommelseGenom trans-and 4.carrierthebetweenBy agreement
kan bestämmasavsändarenochexceeding portörenliabilityoflimitsthe shipper,

iföreskrivsänhögre ansvarsgränserbeparagraph 1for inthose provided sommay
punkten.förstafixed.

icke-påTillämpningArtikelnon-contractualApplicationArticle to
konlraktuella fordringarclaims

begränsningfrån ochbefrielseprovid- Denliabilitylimits of avandThe defences
konven-enligt dennagälleransvarighetactioninapplyConventioned for this somany

varje talanvidskall tillämpastion mot trans-dam-of losscarrier inagainst the respect or
ellerförlustanledningmedof portörenthecovered by avgoodsthe contract avtoage

avtaletomfattasgodsdetskadadeliv-inof delaywell avcarriage by somasassea,
dröjsmål medvidliksomsjötransportfounded inactionwhether the con- omery

påsiggrundarsig talanutlämnandet,otherwise. varetract, tort or
förhållan-utomkontraktuelltpåavtalet eller

omständighet.ellerde annan
någonväckstalanOm trans-againstbrought motactionsuch avaan

så-harmedhjälpareanställda ellersuch portörenscarrier,of the servantagentservant or
visarhanmedhjälpare,elleranställddanwithinactedhethathe omagent, provesor

förelleri tjänstenhandlatharhanentitled upp-employment,the of his atttoscope
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avail himself of the defences and limits of dragets fullgörande, till befrielserätt samma
liability which the carrier frånentitled in- och begränsning ansvarighetto av som
voke under this Convention. berättigad åberopatransportören är att en-

ligt denna konvention.
Except provided in article the Med undantag för enligtvad gälleras som

of the recoverable from artikel 8 skall det sammanlagda beloppetaggregate amounts av
the carrier and from referred de skadestånd erhållaskanto trans-any persons som av
in 2paragraph of this article shall exceed någonoch deportörennot av av personer som
the limits of liability provided for in this i andra punkten denna artikel inteavses av
Convention. överstiga de föreskrivs iansvarsgränser som

denna konvention.

Article of rightLoss limit Artikel Förlustresponsi- tillrättento av
bility ansvarsbegränsning

The carrier entitled the benefit of Transportören åberopahar intenot to rätt att
the limitation of liability provided for in arti- den ansvarsbegränsning föreskrivs isom ar-
cle 6 proved that the loss, damage tikel 6 det visas han handlingattor om genom
delay in delivery resulted from underlåtenheteller har förlusten,orsakatactan or
omission of the carrier done with intentthe skadan eller dröjsmålet med utlämnandet

such loss, damage delay, reck- med uppsåt eller vårdslöshet ochto cause or or av grov
lessly and with knowledge that such loss, med insikt sådan förlust eller skada elleratt
damage delay would probably sådantresult. dröjsmål sannolikt skulle uppkom-or

ma.
Notwithstanding the provisions of Oavsett vad artikelföreskrivs i 7para- som

graph 2 of article of the andra punkten har anställdaservant transportörensagenta or
carrier entitled the benefit of the eller medhjälpare inte åberopanot to rätt att an-
Iimitation of liability provided for in article 6 svarsbegränsning enligt artikel 6 det vi-om

proved that the loss, damage delay sådan anställd eller medhjälpareattor sas ge-
in delivery resulted from omission handling eller underlåtenhet haractan or nom orsa-
of such done with the in- kat förlusten, skadan dröjsmåleteller medservant agent,or

such loss, damage delay, utlämnandet med uppsåt vårds-tent ellerto cause or or grovav
recklessly and with knowledge that such löshet och med insikt sådan förlust elleratt
loss, damage delay would probably result. skada sådanteller dröjsmål sannolikt skulleor

uppkomma.

Article Deck Artikel Däckslastcargo

The carrier entitled the goods Transportören får godsetto transporteracarry
deck only such carriage in accordance däck endast det medsker enligt avtalon om

with with the shipper with avsändaren eller följer handelsbruk elleragreementan or av
the of the particular trade sedvänja i ifrågavarande fart krävsellerusage or re- en-
quired by rules regulations. ligt föreskrift i lag eller författning.statutory or annan

the carrier and the shipper have Om haroch avsändarentransportören
agreed that the goods shall be carried avtalat fårgodset skall elleratt transporterasor may

deck, the carrier insert the bill of däck, skall uppgiftinmust transportörenon ta om
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doku-iellerdetta i konossementetevidencing thelading document annatotheror
sjö-avtaletbevisutgörof carriage by mentContract statement to omomsomsea a
harsådan uppgiftSaknasthat effect. of suchthe absenceIn transport.state- ena

för avtalbevisbördanthe burden of provingcarrier has the transportören attment om
på däck har träffats; transportörenthat carriage deck hasfor transportagreementan on

sådant avtalåberopafår dock intecarrierbeen into; however, the motentered ett
harinbegripen,tredjeentitled invoke such mottagarennot agreementto somman,an

i godkonossementetagainst consignee, förvärvatthird including tro.party,a a
goodwho has acquired the bill of lading in

faith.
på däck iharOm godsetWhere been carriedthe goods have transporteratson
punktenbestämmelserna i förstastrid meddeck provisions of paragraphthecontrary to

andra punktenenligt1 of this article ellerwhere the carrier transportörennot omor may
pååberopa avtalfårunder inteparagraph 2 of this article invoke transportett oman

bestämmel-for däck,carriage deck, the carrier, transportören,är oavsettagreement on
ansvarig förpunkten,artikel 5 förstanotwithstanding ithe provisions of paragraph serna

på ellergodseteller skada1 of article sådan förlustliable for of damageloss avor
dröjsmål med utlämnandetthe goods, sådantdelivery,well for delay in ute-to somas as

på däck;följdresulting slutandesolely from the carriage deck, är transportenen avon
skall, alltansvarighetand the omfattningen hansof his liability be deter-extent to av

enligtbestämmasmined omständigheterna,efteraccordance with the provisions of
8 i6 eller artikelarticle i artikel6 bestämmelsernaarticle of this Convention,8or as

konvention.the dennabe.case may
på i strid meddäckCarriage Godstransport4. 4.of goods deck ut-tocontraryon

överenskommelsetryckligunder deckfor carriage transportagreement un-omexpress
el-sådan handlingder däck skalldeemed be of the carri-omissionto act anses soman or

underlåtenhetwithin ler transportörenthe meaning of article som av-aver
i artikelses

under-ochArtikel 10. TransportörensArticle 10. Liability the andcarrier
actual carrier transportörens ansvar

delellerOm utförandetof the carriageWhere the performance transporten enavor
åt undertrans-har anförtrottsdennathereof entrusted actualhas been topart enavan

enlighetskett isig detta harcarrier, ofwhether in portör,not varepursuance aor
föreskrivensjötransportmed i avtaletliberty carriage byunder ofthe contract en omsea

ändåförblireller inte,remains transportörendo neverthelessthe rättcarrierto an-so,
enligt bestäm-svarig för helaaccordingresponsible carriagefor the entire transporten

Såvitt gällerkonvention.i dennamelsernathe Convention. Theprovisions of thisto
undertranspor-utförsdencarrier relation theresponsible, in transportto som avcar-

el-handlandeförtransportörenriage performed carrier, for theby the actual tören svarar
ochunderlåtenhet undertransportörenlerand carrier andomissions of the actualacts av

hand-demedhjälpareanställda ochhans närof his within theand actingagentsservants
fullgöran-eller för uppdragetsi tjänstenlarof their employment.scope

de.
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denna kon-bestämmelser iConvention 2. Samtliga2. All the provisions of this
ansvarighetresponsibility of the carrier vention ärgoverning the transportörensom

på undertransportörensresponsibility of the actual tillämpligaalso apply the ävento an-
han utför.denperformed by him. svarighet förcarrier for the carriage transport som

tredjeochi artikel andraand 3 of arti- Bestämmelserna 7The provisions of paragraphs 2
punkten till-artikel andraof article apply punkten och 8 ärcle and of paragraph 2 87

någontalan väckslämpligaaction brought against motservant av un-or oman a
medhjälpa-anställdadertransportörens ellerof the actual carrier.agent

re.
särskild Över-special under which the Har3. Any transportörenagreement genom

in-åtagit förpliktelser,by enskommelse sigobligations imposedcarrier not somassumes
ellerföreskrivs i denna konvention,this Convention waives rights conferred te av-or

dennastått från rättigheter, följeraffects actual carrierby this Convention the avsom
binder detta undertransportö-him and in konvention,only agreed by expresslyto

och skrift-uttryckligencarrier endast hanwriting. Whether the actualnot ren omor
sig under-ligen har samtyckt till detta. Varehas agreed, the carrier nevertheless re-so

förblirinte,har samtyckt ellerbound obligations waiversmains by the transportörenor
förpliktel-ändå debundenspecialresulting from such transportörenagreement. av

sådanavståenden följereller ensom avser
särskild överenskommelse.

mån bådei denboth the Om och transportörenWhere and the that4. extentto
ansvariga, skallliable, their och undertransportörencarrier and the actual carrier ärare

ansvarighet solidarisk.derasliability joint and several. vara
skadeståndsbeloppdeSummanThe of the amountsaggregate somavrecover-

och de-and undertransportörenable the carrier, the actual carrierfrom transportören,
förpliktasanställda och medhjälpare kantheir and shall exceedservants agents not ras

fårthis inte överstiga de ansvarsgränserthe limits of liability provided for in utge
konvention.föreskrivs i dennaConvention. som

artikel skallprejudice Bestämmelserna i dennaNothing in this article shall
mellancarrier inte hinder förright of between the utgöra trans-regressany asrecourse

och undertransportören.and actual carrier.the portören

Artikel 11. GenomgångstransportArticle Through11 carriage
.

i artikelprovisions of hinder bestämmelsernaNotwithstanding the Utan avpara-
får sjötrans-of 10 första punkten avtalarticle 10, wheregraph 1 of contract ett oma

föreskrivervilket uttryckligenprovides explicitly thatcarriage by attport, enasea
del den avtaladespecified of carriage covered by the bestämdthe transportenpart av

utföras namngiven änperformed by named skallsaid becontract to personav annana
föreskriftinnehållacarrier,other than the the transportören, ävencontract omperson

ansvarig förliable inte skallalso provide that the carrier transportörennot att varamay
utlämnan-dröjsmål medskada ellerfor damage delay in delivery caused förlust,loss, or

in-händelse vilkenorsakatsby which takes while the detplace som av enan occurrence
i undertransportö-of carrier träffar medan godsetgoods in the charge the actual ärare

sådanduring of the Neverthe- vård under delsuch carriage. transporten.part avrens
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less, stipulation limiting excluding oaktat varjeDet bestämmelse be-ärany or som
such liability without effect judicial sådaneller utesluter ansvarighetgränsarno
proceedings be instituted against the Verkan, talan inte kan väckasutan motcan ac- om
tual carrier in under undertransportören vid domstol be-court competent ära para- som
graph 21 of article 21. The burden of hörig enligt artikel 21 första andraelleror
providing that loss, damage delay in punkten. förTransportören har bevisbördanany or
delivery has been caused by such förlust, skada dröjsmåleller med utläm-attan occur-

the carrier. nandet sådanhar orsakats händelse.restsrence upon av en
The actual carrier responsible in Undertransportören ansvarig enligtärac-

cordance with the provisions of paragraph 2 bestämmelserna i artikel 10 andra punkten
of article 10 for damageloss, delay in för förlust, skada dröjsmåleller med utläm-or
delivery caused by which nandet har orsakats händelsean occurrence som av en som
takes place while the goods in his charge. inträffar medan vård.godset i hansärare

AVSÄNDARENSPART III. LIABILITY OF THE SHIPPER DEL III. ANSVAR

Article 12. General rule Artikel Allmän12. regel

The shipper liable for loss sustained by Avsändaren inte ansvarig för förlustärnot som
the carrier the actual carrier, for dam- uppstått förhar eller under-transportörenor or

sustained by the ship, unless such på så-loss eller för skada fartyget,transportörenage or
damage caused by the fault neglect of vida inte förlusten eller skadan har orsakatswas or
the shipper, his Nor fel eller försummelse avsändaren, hansservants agents.or av av

of the shipper liable for anställda eller medhjälpare. Inte hellerservant äragentany or
such loss damage unless the någonloss dam- avsändarens anställda med-elleror or av

caused by fault sådanneglect his hjälpare ansvarig för förlust eller ska-age was or on
såvidada han inte själv förlustenorsakatpart.

eller skadan fel eller försummelse.genom

Article 13. Special rules dangerous Artikel 13. Särskilda godsregler för farligton
goods

The shipper suit- Avsändaren skall lämpligt märkamark label in sättmust or a
able dangerous farligt gods farligt.goods dangerous.manner as som

Where the shipper avsändaren farligt godshands danger- När överlämnarover
goods the carrier efter omständig-actual carrier, till eller, alltto transportörenous or an

the be, the shipper inform heterna, till undertransportör, skallas mustcase may en av-
him of the dangerous character of sändaren underrätta honom godsets far-the goods om
and, of the precautions beskaffenhet nödvändigt, debe liga och,tonecessary, om
taken. the shipper fails do säkerhetsåtgärderand such skall vidtas. Görto som av-so
carrier actual carrier does ifrågavaran-otherwise sändaren inte detta och har dennotor
have knowledge of their dangerous charac- de eller undertransportörentransportören

heller på kännedom god-ter inte sättannat om
farliga beskaffenhetsets

a the shipper liable the carrier and a avsändaren ansvarigärto gentemot
carrier for the loss resultingactual from och varje undertransportörtransportörenany
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the shipment of such goods, and för den förlust uppkommer medsom an-
ledning inlastningen sådant gods, ochav av

b the goods time be bat får godset,may allt efterany vad omständig-un-
loaded, destroyed rendered innocuous, heterna kräver,or när helst lossas,as för-som
the circumstances require, without ellerstöras oskadliggörasmay ersättnings-pay- utan

of compensation.ment skyldighet.
The provisions of paragraph 2 of this Bestämmelserna i andra punkten får

article be invoked bynot inte åberopasmay den underany person av transportensom
during the carriage he has taken the goods in har omhändertagit godset med vetskap om
his charge with knowledge of their danger- dess farliga beskaffenhet.

character.ous
4. If, where the provisions of Omcases farligt gods, i dåfall bestämmelser-par-

agraph subparagraph b, of this article do i andra punkten b inte tillämpligaärna
apply be invoked,not dangerousnot eller inte får åberopas,or may blir verklig faraen

goods become actual danger life för liv ellertoan egendom, får det lossas, för-or
they be unloaded,property, destroyed störas ellermay oskadliggöras, allt efter vad om-

rendered innocuous, the circumstancesor ständigheterna kräver,as ersättningsskyl-utan
require, without ofmay dighetpayment skyldighetnär föreliggerutomcompensa- att ut-

tion where thereexcept obligation bidrag tilltoan haveri ellerge gemensamt när
contribute in general where the transportörenaverage är ansvarig enligtor bestämmel-
carrier liable in accordance with the provi- i artikelserna
sions of article

PART IV. TRANSPORT DOCUMENTS DEL IV. TRANSPORTDOKUMENT

Article 14. Issue of bill of lading Artikel 14. Utfärdande konossementav

When the carrier the actual carrier Näror transportören eller undertransportö-
takes the goods in his charge, the carrier godset i sin vårdmottar skallren transportö-

demand of themust, shipper, issue the påon avlastarensto begäran utfärda ko-ren ett
shipper bill of lading.a till denne.nossement

The bill of lading be signed by Konossementet fårmay undertecknasa av
having authority from the carrier.person A den bemyndigats därtillsom transportö-av

bill of lading signed by the of the shipmaster Ett konossement har underteck-ren. som
carrying the goods deemed have beento befälhavaren pånats det fartygav trans-som
signed behalf of the carrier.on godset skallporterar underteck-anses vara

pånat transportörens vägnar.
The signature the bill of lading Underskriftenon på konossementet fårmay

be in handwriting, printed in facsimile, handskriven, tryckt i faksimil,per- stansad,vara
forated, stamped, in symbols, made by stämplad, i symboler eller framställdor på an-

other mechanical electronicany mekanisk elleror elektroniskmeans, väg, det-nan om
inconsistent withnot the law of the inte stridercountry lagenta i det land där ko-mot

where the bill of lading issued. utfärdas.nossementet
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innehållArtikel 15 KonossementetsladingofbillContentsArticle 15. .
föl-innehålla bl.a.skallKonossementetalia,include, interladingofbillThe must

uppgifterjandeparticularsfollowingthe
väsentligadeallmännaa godsets natur,goods, theof thegenerala the nature

god-identifieringförfordrasmärkenofidentification avformarks somleading necessary
uttryckligtfallförekommandei ett an-applica- set,goods, statement,the expressan

kol-beskaffenhet,farligagodsetsgivandeof thecharacterdangerousthe avble, toas
eller dessviktgodsetsstycketalellerli- samtpieces,packagesofnumberthegoods, or
allauttryckt sätt,kvantitet annat upp-quantitytheirgoodsof theweighttheand or

dem;uppgivitavlastarensådanagifterparticularssuchallexpressed,otherwise as
shipper;thefurnished by

tillstånd;synligagodsetsbgoods;theofconditionb the apparent
däroch ortenc transportörensof busi-place namnprincipalandc the name

huvudkontor;sittharhanCarrier;of theness
d avlastarens namn;shipper;of thed the name

angivitssådan hare avshipper; mottagaren,named by the omconsigneee the
avlastaren;

denochlastningshamnenavtaladef denunder theloading contractoff the port
transportö-omhändertogsgodsetdådagthewhich avdateand thebycarriageof onsea

lastningshamnen;ithecarrierthebytaken atgoods renoverwere
loading;ofport

lossningshamnen;avtaladeg dentheunderof dischargeg the con-port
bycarriageoftract sea;

konossementetoriginalh antalet omofbillof theoriginals avofnumberh the
utfärdats;harkonossementän ettthanlading, merone;more

utfärdats;harkonossementetdärilad-ofbill ortenof theof issuancei placethe
ing;

ellertransportörennamnteckningjCarrier avof thej signaturethe personaor
hanshandlar vägnar;behalf; somhis personacting on

skalldenutsträckningdenik fraktenby thepayablethefreightk the extentto
uppgifteller attbetalasfreight mottagaren omthatindicationother avconsignee or

honom;betalasskallfrakt avhim;payable by
tredje23artikeliuppgiftlparagaraphinreferred avsessoml the tostatement

punkten;23;articleof3
uppgiftfall,förekommande attm ithe omthatapplicable,m the statement,

däck;fårellerskall transporterasgodsetdeck;carriedbeshallgoods onmayor
tidsperiod inomdendå ellerdagn denofof deliveryperiodthedaten the or

lossningsham-iavlämnasskallgodsetvilkendischargeofthegoodsthe port express-at
överenskommelse häromuttryckligandparties;thebetweenagreed omnen,upon

ochmellanföreligger parterna;
högredeelleransvarsgränshögreo denliabilityoflimitslimitincreased0 orany

arti-enligtavtalatsharansvarsgränserparagraphwithaccordance somagreed inwhere
punkten.fjärde6kelarticleof4

skallombordlastatshargodsetSedanloadedbeengoods havetheAfter2. on
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board, the shipper demands, the carrier avlastaren begärtransportören, det, tillso om
issue the shipper Shipped bill of avlastaren utfärdamust to ombordkonossementetta

lading which, in addition the particulars vilket, de uppgifterto utöver krävs enligtsom
required under paragraph 1 of this article, första punkten, skall godset finnsattange

that the goods board påombordstate eller fleramust namngivna fartygettare on a
named ship ships, and the date dates of dagen eller dagarna för lastningen. Omsamtor or
loading. the carrier has previously issued tidigare till nå-transportören avlastaren för

the shipper bill of lading other docu- sådantto gods utfärdat konossementgota ettor
of title with of such ellerment dokumentrespect to annat representerarany som

goods, of the carrier, the shipper godset, skall avlastaren pårequest transportörenson
surrender such document in exchange begäran återställa dokumentetmust i utbyte mot

for shipped bill of lading. The carrier ombordkonossement. Transportören fåretta
amend previously issued document ändra tidigare utfärdat dokument förmay ettany att

in order the shipper’s demand for tillmötesgåto avlastarens begäranmeet etta om om-
Shipped bill of lading amended, such bordkonossement, detta dokument i denas om
document includes all the information ändrade formen innefattar alla de upplys-re-
quired be contained in Shipped bill of ningar skall finnasto i ombordkonosse-etta som
lading. ment.

The absence in the bill of lading of Avsaknaden i konossementet el-one av en
particulars referred in this article ler flera de uppgifter i dennatoor more av som avses

does affect the legal character of påverkarthe artikelnot inte dokumentets rättsliga
document bill of lading provided that konossement förutsatt detnaturas a attsom
nevertheless the requirements uppfyller de kravmeets i artikel 1 sjun-set out som anges
in paragraph 7 of article de punkten.

Article 16. Bills of lading and Artikelreservations 16. Konossement; ochreservationer
evidentiary effect bevisverkan

the bill of lading contains particulars Om konossementet innehåller uppgifter
concerning the general leading godsets allmännanature, väsentliga mär-natur,om
marks, number of packages pieces, ken, kolli- eller stycketal, vikt eller kvanti-or
weight quantity of the goods which the vilka ellertransportörentet,or ut-annan som
carrier other issuing the bill färdarof konossement på hans ellervägnaror person vet
lading his behalf knows has reasonable har skälig anledning misstänka inte påon or ett
grounds do accurately riktigt detto sätt godssuspect not faktisktmotsvararrepre- som

the goods actually taken where har mottagits eller,sent ombordkonosse-ettover or, om
shipped bill of lading issued, loaded, har utfärdats, lastats, eller har han intementa

he had reasonable of check- haft rimliga möjligheter kontrollera såda-or attno means
ing such particulars, the carrier such other uppgifter, skall eller dentransportörenor na

insert in the bill of lading handlar på hansmust i konossementetvägnarperson a som
reservation specifying these inaccuracies, in förbehåll uttryckligenta ett som anger
grounds of suspicion the absence of dessa felaktigheter eller anledningar tillor rea-
sonable of checking. misstanke frånvaroneller rimliga kon-means av

trollmöjligheter.
If the carrier other issuing the Om eller påtransportörenor person annan som
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under-konossementutfärdarfails hans vägnarbehalf thehisbill of lading to note onon
godsetsantecknalåter i konossementetcondition theoftheof lading attbill apparent

antecknathahantillstånd skallsynliganoteddeemed have thegoods, he ansesto on
synligtigodseti konossementet gottingoods attthat theof ladingbill apparent varwere

tillstånd.good condition.
beträffan-uppgifter,undantag förMedofinfor particularsExcept respect

tillåtet för-punktenförstaenligtvilkadewhichand the ettwhich toextentto a reserva-
utsträckning dettai denbehåll gjorts ochharparagraph of thisunder 1permittedtion ar-

skettharenteredticle has been
a konossementet,skallevi- annatfacielading primaa bill ofthe om

godset harbevis mot-styrks,ship- utgörawhere atttakingof thedence omor, aover
harombordkonossementeller,tagitsloading, by theissued,lading ettbill ofped om

såsom detlastats transportörenutfärdats,bill ofdescribed in thegoodsof thecarrier avas
ochbeskrivits i konossementet;harandlading;

tillåten ko-motbevisning intebcarrierthe ärbyb proof the omcontraryto
tredjeöverlåtits tillharhas beenbill of ladingthe nossementet man,admissiblenot

hari godinbegripen,including trothirdtransferred mottagaren somparty,to a con-a
godsetpå beskrivningenförlitanhandlat iacted infaith hasgoodwho insignee, avre-

i konossementet.there-of the goodsdescriptionliance theon
in.

vadenligtinte,konossementEttwhich doesof ladingbillA not, sompro-as
punktenartikel 15 förstaföreskrivs ik ofsubparagraphparagraphvided in som

utvisarpåk, frakten eller sättotherwise annatfreightforth thearticle 15, set angeror
ellerskall betalasfraktconsig- mottagarenpayable by thefreightindicate that att av

överliggetidersättningen förinteincurreddemurrageforthdoes not set angersomnee or
betalasvilken skalllastningshamnenconsig- ithepayable byloadingof avthe portat

bevisstyrks,freight utgör, annatevidence thatfacie mottagaren,prima omnonee,
försådan ersättningfrakt ellerför ingenhim. How-payable bysuch demurrage attor

Mot-betalas honom.överliggetid skallcarrierby thetheproof avcontrarytoever,
docksidafrån ärhas bevisning transportörensladingofthe billwhenadmissiblenot

överlåtitshartillåten konossementetincluding inte närthirdtransferredbeen party,to a a
inbegripen,tredjetillfaith has actedgood mottagarenwho somconsignee, man,

frånvaronpåhandlat i förlitangod harithe bill of ladingabsence inthereliance troon
iuppgift konossementet.sådanindication.of such avany

garantiansvarAvlastarensArtikel Iby the shipperArticle Guarantees17.

tillförsäkrathaskallAvlastarenguaranteeddeemed haveThe shipper to anses
uppgifterderiktighetenof particulars transportörencarrier thethe avto re-accuracy

dess märken,allmännagodsetsof the goods, natur,generallating the natureto om
sådana harkvantitet devikt ochantal,weight and quantitynumber,marks, upp-their as

i konosse-föras införhonomgivitsbill ofinsertion in the attforhimfurnished by av
skall gottgöraAvlastaren transpor-indemnify theshipperThe mentet.lading. must car-

följdtilluppkommerförlustförfrom inaccu-resulting törenloss avagainst therier som
Avlastarenfelaktiga.sådana uppgifter ärshipperTheparticulars.suchracies in attre-
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mains liable the bill of lading has förblir ansvarig han har Överlåtitäveneven om
been transferred by him. The right of the konossementet. Transportörens till så-rätt
carrier such indemnity in limits his dan gottgörelse inskränkerto på intet hanssättno way
liability under the of carriage by ansvarighet enligt avtaletcontract sjötransport isea om

other than the shipper. förhållandeto till avlastaren.änany person annan person
Any letter of Varje garantiförbindelse ellerguarantee agreement överens-or

by which the shipper undertakes indemni- kommelse, vilken avlastaren åtar sigto genom
the carrier against loss resulting from the gottgöra för förlusttransportörenatt som

issuance of the bill of lading by the carrier, uppkommer till följd transportörenattav
by acting his behalf, without eller någon påhandlar hansor vägnara person on ut-som

entering reservation relating particulars färdar konossement förbehålltoa görsutan att
furnished by the shipper for insertion in the för de uppgifter avlastaren lämnar försom
bill of lading, the condition of införande i konossementetto eller förapparent godsetsor
the goods, void and of effect against synliga tillstånd, ogiltig ochär verkanno utanas

third including consignee, varje tredjeparty, inbegri-toany mot mottagarena man,
whom the bill of lading has been transferred. till vilken konossementet överlåtits.harpen,

Such letter of sådanEn garantiförbindelseguarantee elleragreement över-or
valid against the shipper unless the carrier enskommelse bindande förär avlastaren, så-as

the acting his behalf, by omit- vida inte eller dentransportören hand-or person on som
ting the reservation referred in paragraph lar på hans utelämna så-to vägnar attgenom
2 of this article, intends defraud third dant förbehåll i andrato punktena som avses

including consignee, who in har för avsiktparty, vilseleda tredjeacts atta mot-man,
reliance the description of the goods in inbegripen, handlar i förlitantagarenon som
the bill of lading. In the latter the beskrivningen godset i konossementet. Icase, av
reservation omitted relates particulars sistnämnda fall harto dettransportören, om
furnished by the shipper for insertion in the utelämnade förbehållet uppgifteravser som
bill of lading, the carrier has right of avlastaren har lämnat för införande i konos-no
indemnity from the shipper inte till frånrätt gottgörelsepursuant to sementet, av-
paragraph of this1 article. lastaren enligt första punkten.

In the of intended fraud referred Föreligger sådan bedrägeriavsikttocase som
in paragraph 3 of this article the carrier i tredje punkten är transportören, utanavses
liable, without the benefit of the limitation tillrätt ansvarsbegränsning enligt denna
of liability provided for in this Convention, konvention, ansvarig för den förlust som
for the loss incurred by third in- tredje inbegripen, harparty, mottagarena man,
cluding consignee, because he åsamkatshas acted in därför han handlat förlitani påa att
reliance the description of the goods in beskrivningen godset i konossementet.on av
the bill of lading.

Article 18. Documents other than bills of Artikel 18. Andra dokument konosse-än
lading ment

Where carrier issues document other Om utfärdartransportören doku-a a ett annat
than bill of lading evidence the receipt konossement,än vilketto skall tjänamenta som
of the goods be carried, such document bevis förto mottagandet det gods skalla av som

facieprima evidence of the conclusion of detta dokument,utgörtransporteras, om
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bevis avtalstyrks,and the takingcarriage by att ettthe of annat omomContract sea
godsetochträffatssjötransport hargoods thereinof the attby the carrier omasover

sådant detmottagitshar transportörendescribed. av
beskrivits i dokumentet.har

RÄTTE-REKLAMATION OCHDEL v.ACTIONSPART CLAIMS ANDV.
GÅNG

förlust, skadaUnderrättelseArtikel 19.delayloss, damageArticle 19. Notice omor
dröjsmåleller

inte förstaOmspecify-of damage, senastUnless notice loss mottagaren var-or
överlämnadesdå godsetden dagdagen efterdam-of such lossing the general nature or

underrättarskriftligenhonomconsignee tillby the transpor-given in writing toage,
angivandemedeller skada,förlustdayworkingthe later than the törencarrier not om

beskaf-skadans allmännaförlustens ellerhandedgoodsafter when thethe day avwere
överlämnandet,fenhet,handing utgörconsignee, such annatthe omto overover

lämnatbevis förstyrks, transportörendelivery by the utfacie of theevidence attprima
beskrivits isådant detta hargodsetdocu-described in thecarrier of the goods trans-as
sådant dokumenteller,portdokumentetsuch documentofment transport omnoor,

tillstånd.utfärdats, iharintegood condition.has been issued, in gott
skadan inteellerOm förlusten ärloss damageWhere the up-not appar-or

i förstabestämmelsernatillämpasthis penbar,paragraph ofprovisions of 1theent,
inte läm-skriftlig underrättelsein punktennoticearticle correspondinglyapply om

följande dagar efterpå varandra15consecutive inomwriting given within 15not nas
överlämnades tilldå godsetden daggoods mot-days day when theafter the were

the consignee.handed tagaren.toover
förtillstånd tidpunktenvidgodsetsOmtime theyof the goods thethe atstate

föremålvarittillöverlämnandetconsignee has beenthehanded mottagarentowere over
besikt-ellergranskningby förinspectionsubject jointthe of gemensamensurvey ora
under-skriftligbehöverbe ningneedthe notice in writingparties, parterna,not av

skada har kon-ellerförlustduring rättelseascertainedgiven of damageloss somomor
besiktningengranskningen ellervidinspection.such stateratssurvey or

inte lämnas.
ellerbefarad förlustellerfaktiskNärapprehend-of actualIn the orcase any
ochskallföreligger transportörenskadaconsig-carrier and theed loss damage theor

biståndrimligtvarandra alltfacilities eachreasonablegive all mottagarentomust genee
god-kontrollräkningbesiktning ochförgoods.and tallying theother for inspecting av

set.
har läm-underrättelse inteskriftligOmpayable forbecompensation shallNo

på varandra60inomtill transportörenin delivery unlessloss from delayresulting natsa
dådag godsetefter denföljande dagar över-carri-writing thenotice given inhas been to

ersättningbehöverlämnades tillafter the dayconsecutive dayswithin 60 mottagarener
dröjsmål med godsetstill följdför förlustthehandedwhen the goods to avoverwere

utlämnande inte betalas.consignee.
under-godset har lämnatsOmdelivered bygoods have been utthe av enan
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carrier, noticeactual given under this skall lämnadtill honomtransportörany en un-
article him shall have the effect derrättelse enligt denna artikel hato same as samma

had been given the carrier, and verkan den hade lämnats tillto trans-any omsom
notice given the carrier shall have effect och underrättelse har läm-portörento as en som

given such actual carrier. till skall hatransportörento nats samma ver-
kan den hade lämnats till under-som om
transportören.

Unless notice of loss damage, Om eller undertranspor-transportörenor spec-
ifying the general of the loss dam- inte lämnar avsändaren skriftligtörennature or un-

given in writing by the carrier derrättelse förlust medeller skada,age, or om an-
carrieractual the shipper later than 90 givande förlustens eller skadans allmännato not av

consecutive days after the of beskaffenhet på följandeinom 90 varandraoccurrence
damagesuch loss after the delivery of dagar efter det förlusten eller skadanattor or

the goods in accordance with paragraph 2 of uppkom eller, det efterär ut-om senare,
article whichever failurelater, the lämnandet godset i enlighet artikel 4medto av
give such notice facie evidenceprima that andra punkten, skall, inte styrks,annatom
the carrier the actual carrier has sustained avsaknaden sådan underrättelse ut-or av en

loss damage due the fault neglect bevis eller under-göra transportörento attno or or om
of the shipper, his någoninte har lidit förlust el-transportörenservants agents.or

ler skada påberor fel försummelseochsom
avsändaren, hans anställda medhjäl-ellerav

pare.
For the of this article, notice Vid tillämpningen artikeldennapurpose av

given acting the carrier’s nå-skall underrättelse har tilllämnatsto a person on or som
the actual carrier’s behalf, including påthe handlar ellertransportörensgon som un-

the officer in charge of the ship, dertransportörens befälhavaren el-vägnar,master or or
acting the shipper’s påbehalf ler fartyget befäl inbe-ansvarigtto annata person on

deemed have been given påthe carrier, gripna, eller till någon handlarto to to som
the actual carrier the shipper, avsändarens tillha lämnatsvägnartoor respec- anses
tively. respektive till undertranspor-transportören

tilleller avsändaren.tören

Article 20. ofLimitation actions Artikel 20. Preskription

actionAny relating carriage of goods Talan hänför sig till godstransportto som
under this Convention time-barred judi- dennaenligt konvention preskriberas om
cial arbitral proceedings have domstols-been eller skiljedomsförfarande intenotor
instituted within period of har inletts inom tid två år.twoa years. en av

The limitation period då2. Preskriptionstiden börjar dagdencommences on
the day which the carrier has delivered har lämnat godset ellertransportören uton en
the goods thereof in where del detta dåeller, i fall godset inte harpartor or, cases av

goods have been delivered, the last lämnats dåden sista dag detta borde haut,no on
day which the goods should have been skett.on
delivered.
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börjardag då preskriptionstidenThe day which the limitation period Denon
inte preskriptionstiden.included in the period. innefattas inotcommences

har framställts kanagainst whom claim Den vilken krav4. The motperson a
preskriptionstiden för-made time during the running of helst undernärat sommay any

tillskriftlig förklaringdennathe limitation period extend that period by länga genom ena
tid förlängasThis den skadelidande. Denna kandeclaration in writing the claimant.to

gångerytterligare eller fleraperiod be further extended by another ytter-genomenmay
förklaring eller förklaringar.declaration declarations. ligareor

någon gjorts ska-action for indemnity by RegresstalanAn soma person av
deståndsansvarig får efterliable instituted after the väckasheld be även ut-may even
gången preskriptionstid före-period provided denexpiration of the limitation av som

föregående den väcksinsti- skrivs i punkterfor in the preceding paragragraphs om
tillåten iof tid enligt lagentuted within the time allowed by the law inom den ärsom

åtgärderdär rättsliga har vidtagits.the State where proceedings instituted. den statare
90tillåtna får understigatime allowed shall be less Den tiden dock inteHowever, the not

då väcktfrån dag den90 days commencing from the day dagar räknat denthan som
anspråket eller harsuch action for regresstalan har infriatwhen the institutingperson

mottagit stämning avseende detta.indemnity has settled the claim has beenor
served with in the action againstprocess
himself.

JurisdiktionArticle Jurisdiction Artikel 21.21
.

åtgärder hänförfråga rättsligajudicial proceedings relating carriage IIn to om som
godstransport enligt denna konven-goods under this Convention the plaintiff, sig tillof

får efter kärandens val, väckasinstitute action in tion talan,his option,at amay an
dendomstol enligt lagen iaccording the law of the vidwhich, statcourt to som,en

ochbehörigbelägen,situated, där domstolenState where the är ärcourt compe-
jurisdiktionsområde följan-and jurisdiction of which sit- inomwithintent avenvars

belägenuated of following places dethe ärorterone
huvud-a svaranden har sitta den därthe principal place of business in ortor,

denhuvudkontor saknas,absence habitual residence kontor eller,the thereof, the om
ellervaraktigt bosatt;the defendant; där svarandenof ärortor

förutsattb avtalet ingicks,b made den därthe place where the contract ortwas
sindriftsställe för rö-provided svaranden där harthat the defendant has there atta

för-filial eller företrädareplace of business, branch through relse, genom varsor agency
ingåtts;medling avtalet ellerwhich the made;contract was or

lossnings-c c den där lastnings- ellerthe of loading the of dis- ortport portor
belägen; ellercharge; hamnen äror

ändamåld d för detta haradditional place designated for ortannan somany
sjötransport.of carriage by i avtaletthat in the contract angetts ompurpose

sea.
dea föreskrivs ia preceding Oavsett vadNotwithstanding the pro- som

artikelföregående i dennavisions of article, action be in- bestämmelsernathis mayan
får domstol den hamnplace in talan väckas vid förstituted in the ofcourts port or aany
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Contracting State which the carryingat eller den i fördragsslutandeortves- dären stat
sel other vessel of the ownershipor any det fartyg med vilketsame godset har transporte-

have been arrested in accordancemay with eller fartygrats tillhörannat som sammaapplicable rules of the law of that State and ägare har blivit föremål för kvarstad eller
of international law. However, in such säkerhetsåtgärd i enligheta annan med i den

the petition ofat the defendant,case, the tillämplig lagstaten och i enlighet med inter-
claimant themust action, his nationellremove at rätt. I sådant fall måsteett dock
choice, of the jurisdictionsto referredone talan påto svarandens begäran flyttas ef-över,
in paragraph 1 of this article for the determi- kärandenster val, till de domstolaren av
nation of the claim, but before such removal i första punkten försom dennaanges att
the defendant furnish securitymust suffi- skall tvisten,avgöra innan sådanmen encient to of judgementpaymentensure överflyttning måsteany svaranden ställa tillräck-
that subsequently be awared the clai-may lig säkerhetto för ersättning som senare genom

the action.mant dom kan komma tillerkännasatt käranden i
målet.

b All questions relating the sufficien- bto Alla frågor säkerhetens tillräcklig-om
otherwise of the security shallcy be deter-or het eller eljest rör säkerheten skallsom av-mined by the of thecourt place ofport göras domstolen föror den hamn eller denav

arrest. där beslutetort kvarstad eller sä-om annan
kerhetsåtgärd har fattats.

judicialNo proceedings relating Rättsligato åtgärder hänförcar- sig tillsom
riage of goods under this Convention be godstransport enligt denna konventionmay får
instituted in place specified innot inte inledasa på intepara- i förstaorten som anges
graph 1 2 of this article. The provisions ofor och andra punkten i denna artikel. Bestäm-
this paragraph do constitute obstaclenot melserna i denna punktan inte hinderutgör för

the jurisdictionto of the Contracting State domstol i fördragsslutandeen fat-en stat att
for provisional protectiveor provisoriska beslutta ellermeasure. vidta säkerhetsåt-

gärder.
a Where action has been instituted a Oman talan har väckts vid domstolenin undercourt competent paragrapha 1 2 behörigär enligt förstaor ellersom andra

of this article where judgement has beenor punkten i denna artikel eller dom haromdelivered by such actioncourt, avkunnatsa sådanno new domstol, fårmay talanav en nybe started between the parties the påsame grunder inteon väckas mellansamma sam-
grounds unless the judgement ofsame the såvida inte domenparter, avkunnatsma som
before which the firstcourt action in- den domstol vid vilken denwas förstaav talan

stituted enforceable in thenot in väcktes, intecountry är verkställbar i den därstat
which the proceedings instituted; dennew rättegången harare inletts;nya

b for the of this article the in- b vid tillämpningenpurpose denna artikelav
stitution of with view obtain- skall vidtagnato åtgärdermeasures föra verkställighet av
ing enforcement of judgement dom intea not väckandecon- talan;en anses som av ny
sidered the starting of action;as a new

c for the of this article, the c vid tillämpningenpurpose denna artikelre- av
moval of action different withinto skallan överflyttningcourta talan enligt andraav
the country, to anothersame apunktencourt tillor särskilda domstol ien samma

accordancecountry, with aparagraph 2 eller till domstolstat i inteen staten annan
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talan.väckandetheconsideredbe nyavarticle, somthis ansesof tonot as
action.ofstarting a new

före-i deföreskrivsvadOavsettof theprovisionstheNotwithstanding som5.
mellanavtalskallpunkternagående ettmade par-paragraphs, agreementpreceding an

uppkommit itvistdetefter att an-theunderclaim ternaafterparties,theby con-a
vilketsjötransport,avtaletledningwhicharisen,has ombycarriageof avtract sea

får väckakärandendärdenavtal ortclaimantthewhereplacethe angerdesignates may
giltigt.talan,effective.action, varainstitute an

SkiljedomArtikel 22.ArbitrationArticle 22.

i dennabestämmelsernamedenlighetIarticle,thisofprovisionstheSubject to
avtalaskriftligenfår attartikelevidenced upp-parternaprovide byparties agreementmay
till godstrans-sighänförtvistarise kommenthatdispute somwriting thatin mayany

hänskju-skallkonventiondennaenligtthis Con-goods under portofcarriagerelating to
skiljedom.avgörandetillarbitration.referred tas genomshall bevention to

innehåller bestäm-certepartiOmprovi- ett encontainscharter—partyWhere aa
till dettasighänförtvistermelseshall be attthereunderarising somdisputesthat omsion

skilje-avgörandetillhänskjutasskallladingofbill genomandarbitrationreferred to a
utfärdatsharkonossementochdomdoes ettcharter—party somthe notissued pursuant to

särskildinnehållercertepartiet inteenligtproviding that enannotationspecialcontain a
bestämmelsesådananteckningthe attbindingbeshall enprovision omsuch upon

ko-innehavarenförbindandeskallcarrier avthelading,bill ofof the varaholder may
åberopaintefår transportörenholder nossementet,againstprovisionsuchinvoke anot as

harinnehavarebestämmelsengood motin somof ladingbillthe enacquiredhaving
godikonossementet tro.förvärvatfaith.

kä-efterskall,Skiljedomsförfarandetshall,proceedingsarbitration atThe
följandepåinledas orterval,randensinstitutedbeclaimant, en avatof theoptionthe

placesfollowingof theone
be-territorium ärinoma iterrito- statwithin whose varsStatea inplace enaa

lägen;situatedry
huvud-sittsvaranden hardäri denof the ortof businessplaceprincipali the
densaknas,sådan orteller,kontor ortthethereof,absencethe omdefendant or,

ellerbosatt;varaktigtsvaranden ärdärdefendant;of theresidencehabitual or
förutsattingicks,avtaletdärii den ortthewhereii place contractthe was

för sin rö-driftsställedär harsvarandenhas theredefendantthe attthatprovidedmade,
för-företrädareellerfilialrelse, varsgenombranchbusiness,ofplace agencyora

ingåtts; elleravtalet harmedlingmade;which thethrough contract orwas
ellerlastningshamnendäriii denof orttheloadingof portiii the port or

ellerbelägen;lossningshamnen ärdischarge; or
ändamåldettaförb an-ortthatdesignated for somb place annanpurposeany

skiljeavta-eller iskiljedomsklausulenigettsarbitration clause agreement.in the or
let.

skiljedomstolenellerSkiljemannentribunalarbitrationarbitratorThe or
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shall apply the rules of this Convention. skall tillämpa bestämmelserna i denna kon-
vention.

The provisions of paragraphs 3 and 4 of Bestämmelserna i tredje och fjärde
this article deemed be of punktento i denna artikelpart skallare utgöraevery anses
arbitration clause and del varje skiljedomsklausulagreement, elleror skiljeav-any av

of such clauseterm which tal och villkor i sådanagreement klausulett eller ior etten
inconsistent therewith null and void. sådant avtal strider dessa bestäm-motsom

melser ogiltigt.är
Nothing in this article affects the val- Inget i denna artikel påverkar giltig-

idity of relating arbitration hetenagreement skiljeavtaltoan ingåttett parternaav som
made by the parties after the claim under the efter tvist uppkommit i anledningatt av av-

of carriage by has arisen.contract talet sjötransport.sea om

PART VI. SUPPLEMENTARY PROVISIONS BESTÄM-DEL VI. KOMPLETTERANDE
MELSER

Article 23. Contractual stipulations Artikel 23 Avtalsvillkor
.

Any stipulation in of carriage Ett villkor icontract avtal sjötransport,a ett om
by in bill of lading, in other konossement eller dokumentsea, a or annatany ut-som
document evidencing the of bevisgör avtalet sjötransportcontract ogil-ärcar- om om
riage by null and void the tigt i den mån det, direktto eller indirekt,extentsea av-
that derogates, directly indirectly, from viker från bestämmelserna i denna konven-or
the provisions of this Convention. The nulli- tion. Ogiltigheten sådant villkor påverkarav

of such stipulation does affect the inte giltigheten andranot villkor i det avtala av
validity of the other provisions of the eller det dokument i vilket villkoret utgörcon-

document of which formstract A del. En bestämmelsepart.or transportörena som ger
clause assigning benefit of insurance of the till försäkringsersättningrätt för godset eller
goods in favour of the carrier, similar liknande bestämmelse ogiltig.äror any annan
clause, null and void.

2. Notwithstanding the provisions of Oavsett vad föreskrivs i förstapara- som
graph of this1 article, carrier increase punkten i denna artikel kana transportörmay en
his responsibilities and obligations under utöka sitt och sina förpliktelser enligtansvar
this Convention. denna konvention.

Where bill of lading other Utfärdas konossement elleretta or any ett an-
document evidencing the of dokumentcontract bevisnat avtaletutgörcar- som om
riage by issued, contain sjötransport skallmust det innehållastate-sea a om en upp-

that the carriage subject the provi- giftment underkastadto be-äratt transportenom
sions of this Convention which nullify stämmelserna i denna konvention och attany
stipulation derogating therefrom the de- villkor avviker därifrån till avsändarens,to som
triment of the shipper the consignee. avlastarens eller nackdel ärmottagarensor

ogiltiga.
Where the claimant in of the Om den såvittskadelidande, god-respect avser

goods has incurred loss result of stip- åsamkatshar förlust till följd vill-set, ettas a a av
ulation which null and void by virtue of kor ogiltigt enligt denna artikel ellerärsom
the article, result of thepresent omis- till följd uppgift i tredjeattor as a av en som avses
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skallartikel har utelämnats,i dennapunktenreferred inthesion of tostatement para-
skade-denersättning tillcarrier transportörenthearticle, utgeof thisgraph 3 must pay

förerfordrasutsträckningdenlidande iorderrequired inthecompensation somextentto
bestämmel-ersättning enligthonomaccord-compensation inclaimant attgive the geto

såväl förlustkonvention föri dennaConventionthisofprovisionsthe avwith sernaance
dröjsmål medförpå godsetskadaellergoodsthedamageoflossfor to somasorany

skall härutöverutlämnandet. Transportörencarrierdelivery. Theindelayforwell as
ska-kostnader denförersättningcompensation foraddition,in utge sommust, pay

sinådragit sig fördelidande har utövafor the attclaimantincurred by the pur-costs
kostnader-förutsättningunderdockthatprovided rätt, attright,exercising hisofpose

ovannämnda villkormål i vilketi detthe fore-action wheretheincurred in nacosts
denienligt lagenskall fastställasåberopatsbe deter-invokedprovisiongoing toare

åtgärder vidtagits.rättsliga hardärof thewith the lawaccordance statinmined
instituted.proceedingswhereState are

haveriArtikel Gemensamt24.GeneralArticle 24. average

hindrakonvention skalli dennaIngentingshallConventionthisNothing in prevent
i avtaletbestämmelsertillämpningenin theof provisionsapplication contract omthe av

lag vilkai nationell rörellersjötransportregardingnational lawof carriage by sea or
haveri.uppgörandetgeneral gemensamtofadjustmentthe avaverage.

be-20 skallför artikelMed undantag20, theof articleexceptionWith the
konventioni dennastämmelsernathe trans-relatingConventionthisofprovisions to om

påeller skadaförlustförof damage portörensfor losscarrierof theliability avansvaror
får vägragodsetthe avgörawhether ävendetermine mottagarenalsogoodsthe omto

haveribidrag vid även-contribution in gemensamtrefuse att utgeconsignee gener-may
skyldighetreglera transportörenscarrier attliability of theand the to er-somaverage

ivad denne harför utgettofin sättaconsignee mottagarenindemnify the respect any
bärgarlön.eller isådant bidragpaid.salvagemadecontributionsuch or any

konventionerArtikel Andra25.Other conventionsArticle 25.

inteinskränkerkonventionDennamodify the trans-Convention doesThis not
derasochundertransportörensactualcarrier, the portörens,of thedutiesrights or

ochrättighetermedhjälparesanställdas ochandand theircarrier servants agents, pro-
konven-internationellaenligtskyldigheterconventionsinternationalvided for in na-or

lag ansvarsbegräns-nationelltioner ellerliabil-limitation ofrelating thetional law omto
fartanvänds tillfartygförning ägareseagoing ships.ofofity somavowners

sjö.i öppen
22 i21 ochartiklarnaBestämmelserna iof 2.and 22articles 21provisions ofThe

tillämpning-hindrar intekonventiondennaapplica-thedoConventionthis preventnot
någonitvingande bestämmelserofprovisionsmandatoryof the an-tion avany en
redan trättkonventionmultilateralalready inconventionmultilateralother somnan

ochavslutaskonventiondennakraftrelating i närConventionthisdate offorce theat
nämndabehandlas ifrågorarticles,saidwith in thedealt somavsermatters somto
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provided that the dispute arises exclusively artiklar, förutsatt tvisten uteslutandeatt
between parties having their principal place uppkommer mellan har sitt hu-parter som
of business in States members of such other vudkontor i anslutna till sådan kon-stater en

paragraphconvention. However, this does vention. Denna punkt påverkar dock inte
affect the application ofnot paragraph 4 of tillämpningen artikel 22 fjärde punkten iav

article 22 of this Convention. denna konvention.
No liability shall arise under the provi- Ansvar skall inte uppkomma enligt be-

sions of this Convention for damage caused stämmelserna i denna konvention för skada
by nuclear incident the of har orsakatsoperator atomolyckaa a som av en om
nuclear installation liable for such dam- atomanläggningsinnehavaren ansvarigär för

skadanage
a under either the Paris Convention aof enligt antingen Pariskonventionen av

29 July 1960 Third Party Liability in the den 29 juli 1960 tredje påon om mans ansvar
Field of Nuclear Energy amended by the atomenergiens område i dess lydelse enligtas
Additional Protocol of 28 January 1964 det den 28 januari 1964 avslutade tilläggs-or
the Vienna Convention of 21 May 1963 protokollet eller Wienkonventionen denon av
Civil Liability for Nuclear Damage; 21 maj 1963 ansvarighet för atomskada,or om

eller
b by virtue of national law bgoverning the på grund nationell lag reglerarav som

liability for such damage, provided that such sådanför skada, förutsatt sådanansvaret att
law in all favourable lag i alla hänseendenrespects to likaär föras persons gynnsam
who suffer damage either the Paris lider skada antingenmay Pa-as or personer som som
Vienna Conventions. ris- eller Wienkonventionen.

No liability shall arise under the provi- 4. Ansvar skall inte uppkomma enligt be-
sions of this Convention for loss of stämmelserna i denna konvention för förlustany or
damage delay in delivery of luggage forto eller skada på eller dröjsmål med utläm-or av
which the carrier responsible under nandet resgods transportören ärany av som an-
international convention national law svarig för enligt någon internationell kon-or re-
lating the carriage of andto their vention eller nationell lag rörande befordranpassengers
luggage by till sjöss och deras resgods.sea. av passagerare

Nothing contained in this Convention 5. Inget i denna konvention hindrar en
Contracting State from applyingprevents fördragsslutande från tillämpa någona stat att

other international convention which internationell konventionany redan iträttsom
already in force the date of this Conven- kraft dennaat konventionnär avslutas och som
tion and which applies mandatorily tvingandeär i frågato avtal godstrans-con- om om

of carriage of goods primarilytracts by med huvudsakligenporta annat transportme-
mode of other thantransport by del sjötransport.äntransport Denna bestämmelse är

This provision also applies sub- tillämplig påsea. ävento ändring ellerany senare av
revision amendment of such in-sequent tillägg till sådan internationell konven-or en

ternational convention. tion.

Article 26. Unit Artikel 26. Beräkningsenhetaccount

The unit of referred in article 6account Med beräkningsenhetto i artikel 6 iavses
of this Convention the Special Drawing denna konvention särskilda dragningsrätter
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valu-Internationelladefinierassåsom deInternational Mone-thedefined byRight avas
beloppenangivnaartikel 6itafonden. Dein arti-mentionedFund. The amountstary

nationellatill myntomräknasskallnationalthe statsconverted intobecle 6 entoare
dagdenellerpå för domdagenefter kursenofaccording the valueof State toacurrency

Värdetkommit överensof judgementthe date parternasuch om.at or somcurrency
nationellafördragsslutande myntThethe parties. statsbydate agreedthe av enupon

förskalldragningsrätteri särskildauttrycktin of theof nationalvalues termscurrency,a
valu-InternationellamedlemContracting ärofRightDrawingSpecial stat, avsoma

beräknings-denenligttafonden, bestämmasInternationalmember of thewhichState a
tilläm-sagda dagvalutafondenmetod,accord-calculated inFund beMonetary to som

transaktio-sinaochverksamhetsinapplied förof valuationmethodwith the parance
natio-fördragsslutandeVärdet statsin effectFundInternational Monetaryby the avner.

dragningsrät-särskildauttryckt inellaandoperationsquestion for itsthe date in myntat
medleminteför ärskallnationalvalue of stat,transactions. The avter somcur-a

påberäknasvalutafonden,InternationellaDrawing RightSpecialin of thetermsrency
denbestämsmember staten.which sättof Contracting State not avsomaa

beFundof the International Monetary to
determined by thatincalculated mannera

State.
medlemmar Inter-inte årStaterwhichthose States2. Nevertheless, avsomare

lagar inteoch vilkasvalutafondennationellaof the International Monetarymembersnot
ibestämmelsernatillämpningmedgerpermit thedoesFund and whose law not av

undertecknan-vidmå dock,punktenförstaparagraph 1provisions ofapplication of the
godkän-antagande,ratifikation,vidde ellertime of signature,of this article theatmay,

där-närhelstanslutning, ellernande ellerratification,the time of acceptance,ator
de ansvarsgränserförklaraefter,thereaf-time attapproval accession av-somat anyor or

tillämpningskall vidkonventiondennaiprovid-limits of liabilitydeclare that theter, ses
föl-enligtbestämmasterritorierderasinomapplied inConvention beed for in this to

varjeförenheter50012 monetärajande12,500their be fixedterritories shall as
37,5ellerskeppningsenhetellerkolliship-otherunits packagemonetary annanorper

godsetsvarje kiloförenheterkilo- monetäraping unit 37.5 units avmonetary peror
bruttovikt.goods.of weight of thegramme gross

andraienhetDen monetärareferred inThe unit avsessomtomonetary para-
halvtochsextiofempunkten ettsixty-graph corresponds2 of this article motsvararto

fin-tusendelarsniohundraguldmilligramfive mille-and of gold ofhalf milligrammes ava
natio-tillbeloppdettaOmräkningenhet.simal fineness conversionnine hundred. The av

iilagenenligtskall skeof nellt statenthe paragraph 2referred in myntamounts to
fråga.into the madenational betocurrency

according concerned.the law of the Stateto
meningensistapunkteni förstaDen4. The calculation the lastmentioned in

punk-tredjeioch denberäkningennämndaconversionof paragraph and the1sentence
såskallomräkningen göras attnämndamentioned in this articleparagraph 3 of tento

fördragsslutandedenmöjligt iså långtdeinin suchbe made to expressa manner as
real-uttryck förmyntslagContractingnational of thethe statens sammagercurrency

beräknings-iuttrycksdetvärdevaluepossible realfar theState somsomas sameas
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artikel Fördragsslutandeexpressed enheter iarticle 6for inthe stateramounts as
beräk-depositarien denskall underrättaContracting Statesthere units ofin account. om

enligt förs-tillämparthe ningsmetodthe depositarycommunicate statentomust som
i denna artikel eller resultatetpunktenparagraphof calculation tapursuant to avmanner

dennaenligt tredje punkten iomräkningenresult of the1 this article, theof con-or
ellerantingen vid undertecknandetthis artikel,paragraph 3 ofmentioned inversion

ratifikation,of instrumentenbe, the timearticle, the när antagan-at omcase mayas
anslutning depone-de, godkännande ellerdepositing their instru-signature whenor

använder sig den valrätteller deapprovalratification, närof acceptance,ments avras,
denna artikeli andra punkten iofwhen availing themselvesaccession, som angesor or

gång i nämnda be-varje ändringparagraph 2 ofprovided for in görsthe option samt
på resul-räkningsmetod eller med avseendeinthere changethis article and whenever a

nämnda omräkning.thecalculation inthe of such tatet avormanner
of such conversion.result

SLUTBESTÄMMELSERVII.DELPART FINAL CLAUSESVII.

Artikel 27. DepositarieArticle 27. Depositary

Nationernas generalsekreterareUnited FörentaSecretary-General of the Na-The ut-
depositarie.härmed till konventionensdepositarydesignated thetions hereby sesas

of Convention.this

Undertecknande, ratifikation,Artikel 28.ratification,Article 28. Signature, accept-
godkännande och anslutningantagande,approval, accessionance,

under-konvention försignature by Denna är öppenConvention forThis open
Natio-vidtecknande alla FörentaHead-all until 30 April 1979 theStates staterat av

medi York till ochhögkvarter NewYork.United Nations, Newof thequarters nernas
den 30 april 1979.

konvention ratificeras,kansubject ratifica- DennaThis Convention to an-
godkännas signatärstaterna.ellerby the signato-tion, approval tagasacceptance avor

States.ry
denna kon-Efter den 30 april 1979this ConventionAfter 30 April 1979, är

vention för anslutning allaStates whichaccession by all öppenwill be for stateravopen
signatärstater.intesignatory States. ärnot somare

antagande,ratifikation,Instrumentof ratification,4. Instruments acceptance, om
anslutning skall depone-godkännande ochbe depositedand accessionapproval toare

generalsekrete-hos Nationernasof United Förentawith the Secretary-General the ras
Nations. rare.

Artikel 29. ReservationerArticles 29. Reservations

beträffandefårreservationerthis Con- IngaNo reservations be made görastomay
konvention.dennavention.
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Article 30. forceEntry into Artikel 30. Ikraftträdande

This Convention into force the Denna konvention träder i kraftenters förstaon
first day of the month following the expira- dagen månadi den följer på utgångensom
tion of from the date depositof of år efter dåden dag det tjugonde in-ettone year av
the 20th instrument of ratification, ratifikation, antagande, god-accept- strumentet om

approval accession. kännande eller anslutning har deponerats.ance, or
For each State which Förbecomes Con- tillträder denna konven-stata som

tracting State this Convention after the tion efter den dådag det tjugondeto instru-
date of the deposit of the 20th instrument of ratifikation, antagande, godkän-mentet om
ratification, approval nande eller anslutning har deponerats,acceptance, trä-or acces-
sion, this Convention into force der denna konvention i kraft första dagen ienters on
the first day of the month following the expi- den månad följer på utgången årettsom av
ration of after the deposit of the efter dåden dag denna deponeradeone year stat ett
appropriate instrument behalf of that vederbörligt instrument.on
State.

Each Contracting State shall apply the Varje fördragsslutande skall tilläm-stat
provisions of this Convention of bestämmelserna påi denna konventionto contracts pa
carriage by concluded after the avtal sjötransport påträffats ellersea on or om som
date of the into force of this Conven- efter den dag dennaentry konvention iträttsom
tion in that State. kraft beträffande denrespect to staten.

Article 31. Denunciation of other Artikel 31. Uppsägning andraconven- av
tions konventioner

Upon becoming Contracting State Vid tillträdandet denna konventiontoa av
this Convention, State the In- skall har tillträtt den i Bryssel denparty to statany som
ternational Convention for the Unification 25 augusti 1924 undertecknade internatio-
of Certain Rules relating Bills of Lading nella konventionen fastställande vissato om av
signed Brussels 192425 August 1924 bestämmelser frågaiat ko-on gemensamma om
Convention Governmentnotify the of 1924 års konvention underrättamust nossement
Belgium the depositary of the 1924 Con- den belgiska regeringen, i dess egenskapas av
vention of its denunciation of the said Con- depositarie för 1924 års konvention, om
vention with declaration that the denuncia- uppsägningen konventionen med för-a av en
tion take effect from the date when klaringto uppsägningen skall frångällaattas om
this Convention dåinto force in den dag denna konvention kraftträder ienters respect
of that State. beträffande den staten.

Upon the into force of this Con- Vid ikraftträdandet denna konven-entry av
vention under paragraph 1 of article 30, the tion enligt artikel 30 första punkten skall
depositary of this Convention notify konventionens depositarie underrätta denmust
the Government of Belgium the depos- belgiska regeringen, i dess de-egenskapas av
itary of the 1924 Convention of the date of positarie för 1924 års konvention, dagenom
such into force, and of the of för ikraftträdandet och på deentry names om namnen
the Contracting States in of which fördragsslutande beträffande vilkarespect stater
the Convention has entered into force. konventionen har i kraft.trätt

The provisions of paragraphs 1 and 2 of Bestämmelserna i första och andra ,,-
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this article apply correspondingly in punkterna i dennarespect artikel gäller be-även
of States parties the Protocol signedto 23 träffande har tillträttstater det denon som
February 1968 amend the Internationalto 23 februari 1968 undertecknade tilläggspro-
Convention for the Unification of Certain tokollet till den i Bryssel den 25 augusti 1924
Rules relating Bills of Lading signedto undertecknade internationellaat konventio-
Brussels 25 August 1924. fastställandeon vissanen om av gemensamma

bestämmelser i fråga konossement.om
Notwithstanding article 2 of this Con- Oavsett vad föreskrivs i artikel 2 isom

vention, for the of paragraph of1 denna konvention kan, förpurposes de ändamål som
this article, Contracting State i förstaa punkten i denna artikel,may, avses en
deems desirable, defer the denunciation of fördragsslutande den så önskar,stat, om
the 1924 Convention and of the 1924 Con- uppskjuta uppsägningen 1924 års kon-av
vention modified by the 1968 Protocol for vention i dessas ursprungliga eller i dess ge-

maximum period of five from thea 1968 års tilläggsprotokoll ändradeyears ly-nom
into force of this Convention.entry will delse i högst årfem från denna konventions

then notify the Government of Belgium of ikraftträdande. Staten i fråga skall då under-
its intention. During this transitory period, denrätta belgiska regeringen dessom av-

apply the Contractingmust Statesto this sikt. Under övergångsperioden skall staten,
Convention the exclusion ofto other med uteslutande varje konvention,any av annan

tillämpaone. denna konvention övrigagentemot
fördragsslutande stater.

Article 32. Revision and amendment Artikel 32. Revidering och ändring

At the of less than one-thirdrequest Pånot begäran minst tredjedel deav en av
of the Contracting States this Convention, fördragsslutandeto skall depositarienstaterna
the depositary shall conference of sammankalla konferensconvene beståendea deen av
the Contracting States for revising fördragsslutande för reviderastaterna el-or att
amending it. ler ändra denna konvention.

Any instrument of ratification, Instrumentaccept- ratifikation, antagande,om
approval accession deposited after godkännandeance, elleror anslutning har depo-som

the into force of amendmententry this efter detto ändringan nerats denna kon-att en av
Convention, deemed apply the Con-to vention harto i kraftträtt skall gälla kon-anses
vention amended. ventionen i dessas ändrade skick.

Article 33. Revision of the limitation Artikel 33. Revideringamounts begränsnings-av
and ofunit unit belopp ochaccount berâkningsenhetmonetary elleror monetär

enhet

Notwithstanding the provisions of article Utan hinder bestämmelserna i artikelav
32, conference only for the of 32 skalla konferens med enda syftepurpose en att
altering the specified in article 6 andamount ändra de belopp i artikel 6 och isom anges
paragraph 2 of article 26, of substituting artikel 26 andra punkten elleror ersättaatt
either both of the units defined in endera eller bådaor de enheter ipara- av som anges
graphs 1 and 3 of article 26 by other units artikel 26 första och tredje punkterna med

be convened byto the depositary in accord- andra enheter, sammankallas depositari-av
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i dennapunktenandramedenlighetiarticle. Anthisof2paragraphwith enance
Ändring skall görasbeloppenartikel. en-onlymadebeshall avof thealteration amounts

förändringväsentligskettdet hardastrealtheirinsignificant change enof ombecause a
värde.verkligai derasvalue.

sammankallaskallDepositarienconvened re-enbeconferencerevision2. A to
defjärdedeldå minstvisionskonferens avthanless enwhendepositarythe notby one-

det.begärfördragsslutande staternaStatesContracting request.thefourth of so
fat-skallkonferensenunderbeslutEttbeconferencethebydecision mustAny
detredjedelarpå tvåmajoritetpartici- avof themajority tastwo-thirds entaken by ava

Ändringen skalldeltagandecommuni- genomstaterna.amendmentThepating States.
fördragsslu-alladelgesförsorgdepositariensContract-all thedepositarythecated by to

signa-allagodkännande ochförtandethe Statesand all staterfor toing States acceptance
kännedom.förinforma- tärstaterforConventiontheofsignatories

tion.
kraft förstaiträderändringEnintoadopted antagenamendment entersAny

utgångenpåföljermånadi dendagenfollowingmonthof the somdayfirsttheforce on
tredjede-tvågodkännandeår efteroftwo-thirdsby ett avitsafter acceptance avyearone

God-fördragsslutandede staterna.larbeAcceptanceStates.Contracting to avthe
ideponering ettkännande skerinstru- avformalofdeposit genomtheeffected by a

de-hosinstrumentform upprättatbehörigdepositary.thewitheffect,thatment to
positarien.

krafti harharändring trättSedan enamendmentofforceinto enAfter entry an
änd-antagitharfördragsslutande stataccepted thehaswhich somStateContractinga
kon-ändradedentillämparingen rättConven- atttheapplyentitledamendment to

fördragsslutandeförhållande tilliventionenCon-withrelationsin itsamendedtion as
månader efterinominte an-within six stater sexwhich haveStates not somtracting

depo-underrättatharändringentagandetamend-theofadoptiontheafter avmonths
ändring-bundnade inte ärsitarien atttheythat avdepositarynotified the omarement

amendment.thebound by en.not
ratifikation, anta-instrumentEttratification,of omaccept-instrumentAny

anslutningellergodkännandegande, somdeposited afteraccessionapproval orance,
ändringdetefterdeponerats atthar avthisamendment enofforce tointothe entry an
skalli kraftharkonvention trättdenna ansesCon-theapplydeemedConvention, toto

skick.ändradei desskonventionengällaamended.vention as

UppsägningArtikel 34.DemmciationArticle 34.

helstfårfördragsslutande närEn statthis somdenounceContracting StateA may
skrift-konventiondennanoti- uppsäga enof genombytimeConvention at means aany

depositarien.tillställdunderrättelseligthe depos-addressedwritingin tofication
itary.

da-förstakraftiträderUppsägningen2.theeffecttakesdenunciationThe2. on
utgångenpåföljermånaddeni avexpira-thefollowing sommonthof thedayfirst gen

mottagithardepositariendetår efter attnotificationthe ettafteroftion re-yearone
tidpunktOmunderrättelsen. an-longerWhere senaredepositary. entheceived by a
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period specified in the notification, the i underrättelsen träder uppsägningen iges
denunciation takes effect the expira- kraft vid denna tidpunkt efter det attupon senare
tion of such longer period after the noti- depositarien har mottagit underrättelsen.
fication received by the depositary.

UPPRÄTTADDONE Hamburg, this thirty-first day of i Hamburg den 31at mars
March thousand nine hundred and 1978 i enda originalexemplar vilket deettone sev- av
enty-eight, in single original, of which the arabiska, kinesiska, engelska, franska, ryskaa
Arabic, Chinese, English, French, Russian och spanska lika vitsord.ägertexterna
and Spanish equally authentic.texts are

BEKRÄFTELSE HÄRAVIN WITNESS WHEREOF the under- TILL har un-
signed plenipotentiaries, being duly autho- dertecknade befullmäktigade, veder-ärsom
rized by their respective Governments, have börligen bemyndigade sina respektiveav re-
signed the Convention. geringar, undertecknat denna konvention.present

COMMON UNDERSTANDING ADOPTED UTTALANDE OM EN GEMENSAM
FORENTABY THE UNITED NATIONS CONFERENCE UPPFATTNING ANTAGET VID

SJÖ-ON THE CARRIAGE OF GOODS BY SEA NATIONERNAS KONFERENS OM
TRANSPORT GODSAV

the understanding that the lia- Det uppfattningär att trans-common en gemensam
bility of the carrier under this Convention enligt dennaportörens konventionansvar
based the principle of presumed fault pågrundas principen fel el-presumeraton or om
neglect. This that, rule, the bur- ler presumerad försummelse. Detta betydermeans as a
den of proof the carrier but, with bevisbördan i regel vilar pårests att transportörenon

certain the provisions of the konventionens bestämmelser i vissarespect to attcases, men
Convention modify this rule. fall innebär från denna regel.avsteg
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Finlandss venskDansk texttext

13 kap.13 kap.

[ ] kap. Om styckegodsSTYKGODSTRANSPORT transport av
ALLMÄNNABESTEMMELSER STADGANDENINDLEDENDE

HamburgreglernaHaag-VisbyreglernaHaag-Visby-alternativ Hamburg-alternativ

§§251. DefinitionerDefinitioner 251

forstås ved detta kapitel meddette kapitel II avses
ingår medTransp0rtør traeffer aftale den avtalDen, transportör ensomsom

tilltil avsändare styckegodsmed afsenderen af stykgodstransport transportom avom
sjöss,søs.

medundertransportör den i enlighetUndertransp0rtør Den, efter af-som som
uppdrag utförudførertale med transportörenett transpor-transportøren transporten av
eller del den,eller del af denne. ten en aven

avsändare ingårAfsender traeffer aftale den avtal medDen, ensom som
tillaf stykgods styckegodsmed transportörtransport transporttransportøren omom av

sjöss,til søs.
avlastaregodset til den godset förAflaster. Den, leverer avlämnarsomsom

transport,transport.
transportdokument ellerTransportdokument. Konnossement konossementett

udstedes dokument utfärdas till beviseller andet dokument, annat som omsom som
transportavtalet,bevis for transportaftalen.

konventionenKonventi0- konventionenK0nventi0—
års års FN-konven-nen 1924 internatio- 1978nen interna- FN’s konven-Den
konvention tion sjötransporttion af 1978 nellationale konvention rö-søt- omom

Hamburg-rande konossement godsaf 1924 konnos- af gods.ransport avom
ändringar reglerna, ochmed deaend-sementer som

har skettved protokoller-ret genomsom
års1968 och 1979af 1968 1979.ne og

tilläggsprotokollKonventi0nsstat. En stat, som er
Haag-Visbyregler-bundet af konventionen.
na, och

konventionsstat bundenärstat aven som
konventionen.
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SvenskNorsk texttext

13 kap.13 kap.

STYCKEGODSTRANSPORTOMSTYKKGODSTRANSPORT

BESTÄMMELSERINLEDANDEBESTEMMELSERINNLEDENDE

HamburgreglernaHaag-VisbyreglernaHaag-Visby Hamburg

§ Definitioner251§ Definisjoner251

kapitel I detta kapitelI dettameddette kapittelI av- av-menes
medinngår med medavtaledentransportør, sessesensom

dendenstykkgods til sjøs; transportörtransportörsender transport avom
ingår ingår medavtal med avtali medundertransportør, den somsamsvar somsom
avsändare avsändareutføreroppdrag fra trans-et transportøren om en omen

stycke- stycke-del denne;eller transport transportporten avavaven
sjöss; gods till sjöss;inngår med gods tillavtalesender, den ensom

undertransportörstykkgods til undertransportörtransporttransportør avom
enlighet den i enlighetden isjøs; som som

uppdrag med uppdragmedgodset tilavlaster, den leverer etttrans- ett avavsom
utför utförtransportörentransportörenport;

ellerellerellertransportdokument, konnossement transportentransporten enen
del den;del den;utstedes bevis fordokumentannet avsom avsom

den avsändare denavsändaretransportavtalen;
ingåringår avtal medavtal medkonvensjonen, Dekonvensjonen, den som som

kon- Nasjoners transportörinternasjonale Forente transportör omom enen
stycke-sjøt- stycke-konvensjon1924vensjon transport transport avavomav om

sjöss; gods till sjöss;gods, gods tillkonnossementer ransport avsom
den avlastare denHamburgreg- avlastareprotokol- 1978endret ved

god- avlämnar god-avlämnar1979 lene;lene 1968 somsomogav
förförregle-Haag-Visby- transport;transport; setset

transportdoku- transportdoku-ne;
konosse-konosse-bundetkonvensjonsstat, ett ment ettmentstat som er aven

ellerellerkonvensjonen. annatett annat ment ettment
dokumentdokument ut-ut- somsom

bevis färdas till bevisfärdas till omom
transportavtalet;transportavtalet;

konventionenkonventionen
års årsinternatio- 1978 FN-konven-1924

sjötransportkonvention tionnella rö- om
Hamburg-godsrande konossement av

reglerna; ochmed de ändringar
konventionsstatskettsom genom
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Dansk Finlandssvensktext text

Haag-Visby-alternativ Hamburg-alternativ Haag-Visbyreglerna Hamburgreglerna

§252. Anvendelsesområde. 252§ Tillämpningsområde

Stk. 1 Bestemmelserne i dette kapitel Stadgandena i detta kapitel tillämpligaär
finder påanvendelse alle aftaler påsøtrans- avtal sjötransport i inrikes fart i Fin-om om

i indenrigsfart i Danmark i fart mel-port land och i fart mellan Finland, Danmark,og
lem Danmark, Norge, Finland Sverige. Norge och Sverige. Vid avtal sjötrans-og om
Ved indenrigstransport i Norge, Finland i inrikes fart i Danmark, ochport Norgeog
Sverige gaelder loven i det land, hvor Sverigetrans- gäller lagen i det land där trans-

finder sted.porten utförs.porten
Stk. 2 I anden fart gaelder bestemmelser- I fart gäller stadgandena avtalannan om
også aftale i fart mellem sjötransportsøtransport tvåmellanne om stater om
forskellige såfremt 1to stater, den avtalade lastningshamnen ligger i
a den i transportaftalen aftalte laste- konventionsstaten

havn beliggende i konventionsstat, el- 2 den avtalade 2 dener avtaladeen
ler lossningshamnen lossningshamnen

b den i b den i liggertrans- itrans- Finland, ligger i konven-en
portaftalen aftalte portaftalen aftalte Danmark, Norge el- tionsstat,
lossehavn belig- lossehavn belig- ler Sverige,er er
gende i Danmark, gende i konven- 3 flera lossnings- 3 flera lossnings-en
Norge, Finland eller tionsstat, hamnar i hamnar ianges av- anges av-
Sverige, c flere lossehav- talet och dessa talet och dessaen av en av

c flere lossehav- fastszettes i den faktiska loss-trans- är den faktiska loss-ärne
fastszettes i portaftalen, aftrans- ningshamnen ningshamnenne og en samt samt

portaftalen, af disse den faktiske denna ligger i Fin- denna ligger iog en er en
disse den faktiske lossehavn, denne land, Danmark, konventionsstat,er og
lossehavn, denne ligger i konven- Norge eller Sverige,og en
ligger i Norge, tionsstat,Dan- 4 transportdokumentet har utfärdats i en
mark, Finland eller konventionsstat, eller om
Sve rige 5 i transportdokumentet bestäms att,

konventionen eller lag pågrundas kon-somd transportdokumentet udstedt ier en ventionen skall gälla.konventionsstat,
Oavsett vad stadgas fåri 2som mom.e transportdokumentet foreskriver, at

dock överenskommas avtalet sjö-att ombestemmelserne i konventionen eller derpå
skall underkastattransport lagen ivara envedtaget lov i konventionsstat skal gzelde.en bestämd konventionsstat varkenannan om
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Norsk Svensktext text

Haag-Visby Hamburg Haag-Visbyreglema Hamburgreglerna

års1968 och 1979 bun-ärstaten som
tilläggsprotokoll den konventio-av
Haag-Visbyregler- nen.
na; och

konventionsstat
bun-ärstaten som

den konventio-av
nen.

§ 252 Anvendelsesområde 252§ Tillämpningsområde

Reglene i dette kapittel gjelder for avtaler Bestämmelserna i detta kapitel tillämp-är
sjøtransport i innenriks fart i Norge påliga avtal sjötransport i inrikes fart isamtom om

i fart mellom Norge, Danmark, Finland Sverige och i fart mellan Sverige, Danmark,og
Sverige. For innenriksfart i Danmark, Fin- Finland och Norge. Vid avtal sjötrans-om
land Sverige gjelder loven i den hvor i inrikes fart i Danmark, Finland ochstat portog

finner sted. land därNorge gäller lagen i dettransporten transporten
I fart gjelder sjø-reglene avtale utförs.annen om

i fart mellom når avtalfart gäller bestämmelsernatransport Ito stater annan
1 avtalt lastehavn ligger tvåi konvens- sjötransport mellan stateren omom

jonsstat, avtalade lastningshamnen ligger iden
2 2avtalt losse- avtalt losse- konventionsstat;en

havn ligger i Norge, havn ligger i kon- den avtaladeden avtaladeen
Danmark, Finland vensjonsstat, lig- lossningshamnen lig-lossningshamnen
eller Sverige, Sverige, geri konventions-i Dan-ger en

3 flere lossehav- 3 flere lossehav- Finland ellermark, stat;
avtalt den denavtalt Norge;ner er og ner er og

faktiske lossehavnen faktiske lossehavnen lossnings- flera lossnings-flera
disse lig- disse lig- hamnar i hamnar ier en av og er en av og anges av- anges av-

i Norge, Dan- i konvens- dessatalet och talet och dessager ger en en av en av
Finland jonsstat,mark, eller den faktiska den faktiska loss-loss-är är

Sverige, ningshamnen ningshamnensamt samt
Sveri- denna idenna ligger i ligger en4 transportdokumentet utstedt i kon-er Danmark, Fin- konventionsstat;ge,vensjonsstat, eller

land eller Norge;5 transportdokumentet angir kon-at transportdokumentet har utfärdats i4. enderpåvensjonen eller lov i konvens-grunnet konventionsstat; eller omjonsstat gjelde.skal
bestäms kon-transportdokumenteti att

påNår grundas konven-hverken den avtalte lastehavn eller eller lagventionen som
den avtale eller faktiske lossehavn ligger i gälla.tionen skall

fårNorge, i andra stycketDanmark, Finland eller Sverige, kan vadOavsett sägssom
skalldet sjötransportlikevel avtales avtalen sjøtransport avtaletdock avtalasat attom om

skal bestämdundergitt loven i konvensjons- iunderkastat lagenvare en en annanvara
avtaladeden last-konventionsstat varkenstat. om
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Finlandssvensk textDansk text

HamburgreglernaHaag-VisbyreglernaHamburg-alternativHaag-Visby-alternativ

denellerlastningshamnenavtalade av-denlastehavnaftaltedenhverkenNår3Stk.
enligtlossningshamnenfaktiskatalade ellerlig-lossehavnfaktiskeelleraftaltedeneller

Finland,iliggerpunktenoch 322Sveri-ellerFinland mom.Norge,Danmark,iger
Sverige.ellerNorgeDanmark,aftalenaftales, søt-dogdetkan at omge,

kon-ilovenunderkastesskal enransport
ventionsstat.

Certepartifart§253Certepartifart§ 253. m.v.
till-intekapitel äri dettaStadgandenakapiteldetteiBestemmelserneStk. I

delbe-ochhel-certepartier förpålämpligaforcertepartieranvendelseikkefinder
harkonossementOmfartyg.fraktning ettkonnos-Eraf skib.delbefragtning avellerhel-

emellertidskallcertepartienligtutfärdatscerteparti, etttilhenholdudstedt i etsementet
ko-kapitel tillämpasdettaistadgandenakapiteli dettefastsatderhvadgatlder, er

förhållan-bestämmerdettanärbestemmer nossementetsåvidt konnossementetforkun,
innehavarenochmellan transportörendetin-mellemretsforholdet transportøren og

konossementet.dehaveren. av
med fartygavtal gällerOm transportangår ettkontrakt transportHvisStk. 2 en

underpå flerafördelatgods an-in- enrejserpå flere resorfordeltmed skib,af gods av
ka-dettaiStadgandenatidsrymd skallgivenbestem-findertidsrum,angivetforden et

Utförsvarjetillämpaspitel resanpå hveranvendelse resa.kapiteli dettemelserne
dock 1gällercertepartienligthenhold til mom.rejse i ettetUdføresrejse.enkelt en

stk. 1ibestemmelsernefindercerteparti,
anvendelse.dog

254§ Avtalsbestämmelserbestemmelser.Kontraktmxssige§ 254.

ellertransportavtalibestämmelseEni ettbestemmelseEnhver trans-Stk. I en
denmånogiltig i dentransportdokument ärtransportdokumentellerportaftale et er

ellerkapitelfrån i dettaavviker Stadgandenafraafvigerdenudstrazkningi denugyldig,
[229 punkten§ 41från stadgandena ikapit-ikapiteli dette samt mom.bestemmelserne

påverkarmom.] Ogiltighetensjölagen.och 2Ugyldig-stk.dogjfr.forazldelse,let om
ieller dokumentetavtaletgiltigheteninteikkeberørerbestemmelsesådanaf avheden en

transportö-bestämmelseövrigt. Enaf-ibestemmelserøvrigeaf de som gergyldigheden
godsetförförsäkringsersättningtillbestemmelse, rättEndokumentet.talen eller ren
ogiltig.bestämmelseliknandeeller ärforsikrings-tilgiver annander rettransportøren

dock integälleriStadgandena 1lig-andenellergodsetvedrørende mom.erstatning
§§.§§ 264-273 Transpor-och255, 258-261ugyldig.nende aftale, er

förplik-sinafår sitt ochutökadoggzelder törenstk.iBestemmelsen ansvarStk. 2
kapitel.enligt dettatelser264-273. Uanset258-261§§ 255,ikke og

kon-transportavtalet underkastatOm ärudvidekani stk. 1 transportørordlyden en
igrundad lagpå dennaventionen ellerforpligtelser.sine ensitafomfanget ansvar og

transportdokumentetskallkonventionsstat,under-transportaftalenSåfremtStk. 3 er
vill-dettainnehålla uppgift attsamtbestemteller stats omkonventionen omgivet en
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Norsk text Svensk text

Haag-Visby Hamburgz Haag-Visbyreglerna Hamburgreglerna

ningshamnen eller den avtalade eller faktiska
lossningshamnen enligt andra stycket ligger i
Sverige, Danmark, Finland eller Norge.

§ 253 Certepartifart §253 Certepartifartm v

Reglene i dette kapittel gjelder ikke Bestämmelserna icerte~ detta kapitel inteär till-
partier for hel- eller delbefraktning lämpligaskip. på certepartier för hel- eller delbe-av
Er konnossement utstedt i henhold til fraktning fartyg. Omcerte- konossement harettav
parti, konnossementet likevel undergitt utfärdats enligter certeparti skall emellertidett
reglene i dette kapittel når konnossementet bestämmelserna tilllämpas på konossemen-
bestemmer rettsforholdet mellom dettanär bestämmertranspor- tet förhållandet mellan

innehaverentøren konnossementet. transportören och innehavarenog konosse-av av
Når avtale gjelder med skiptransporten mentet.

fordeltgods på flere reiser innenfor Om avtalav gälleret ett med fartygtransport av
angitt tidsrom, gjelder reglene i dette kapit- gods fördelat på flera under angivenresor en
tel for hver enkelt reise. Utføres reisen tidsrymdi skall bestämmelserna i detta kapitel
henhold til certeparti, gielder likevel første tillämpas på varje Utförs enligtresa. ettresan
ledd. certeparti gäller dock första stycket.

§254 Avtalebestemmelser 254§ Avtalsbestämmelser

Bestemmelse i transportavtale-eller En bestämmelse itrans- transportavtal ellerett
portdokument ugyldig for så vidt den transportdokumentett ogiltigär i den måner av-
viker fra reglene i dette kapittel den avviker fråneller fra bestämmelserna i detta ka-
[nåvaerende sjølov] § 291 første pitelledd eller från bestämmelserna7 [368] §i förs-nr og

ledd første punktum.annet Ugyldigheten stycket 5 och fjärdeta stycket. Ogiltigheten
medfører ikke andre bestemmelser påverkar intei giltighetenat avtalet eller do-av- av
talen eller dokumentet kumentetblir ugyldige. i övrigt.Be- En bestämmelse som ger
stemmelse gir til for- tilltransportören försäkringsersättningtransportøren rättrettsom
sikringserstatning for godset, för godseteller lignende eller liknande bestämmelseannan
vilkår ugyldig. ogiltig.ärer

Første ledd gjelder ikke reglene §§ Förstai 255, stycket gäller dock inte 255, 258-
258 til 261 264 til 273. 261 §§Transportøren och 264-273 §§.kan Transportören fårog ut-
også påta eller forpliktelser öka sitt och sina förpliktelser enligtseg ut-ansvar ansvar

det følger dettareglene i kapitel.dette kapit-over som av
tel. Om transportavtalet underkastatär kon-

Er transportavtalen undergitt ventionenkonvensjo- eller på denna grundad lag i en
eller derpå lov i konvensjons- konventionsstat,nen skallgrunnet transportdokumentet
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tillstadgandensådanafrånavvikerkortransportdoku-skalkonventionslovgivning, som
eller mottagarensavlastarensavsändarens,herom,erklzeringindeholde ogmentet en

ogiltiga.nackdel ärafviger frabestemmelse,enhverat somom, ovanligagodsetsÄr tillmed hänsyndetafsende—forskadetilbestemmelsersådanne
särskildadeellertillståndellerbeskaffenhetugyldi-modtageren,elleraflasteren erren, vilkaundervillkor trans-ellerförhållandenge.

skäligt ettuföras, attskall genomusazd-godsetsgrund af portenpådetStk. Er4
ansvarighettransportörensinskränkaavtaldeellertilstandbeskaffenhed ellervanlige

ka-dettaenligträttigheterhansutvidgaellervilkår, hvor-elleromstzendighedersacrlige
gälla.avtalsådantskallpitel,rimeligt, ettsted,findeskalunder transporten

iindskrzenkningaftaletratffesderat om
udvidelsetransportørens ellerforpligtelser

kapi-til dettehenholdirettighederaf hans
gyldig.aftalesådantel, ener

AVMOTFAGANDEAVLÄMNANDE OCHGODSLEVERING AF
FÖR TRANSPORTGODSET

godsetgods. Avlämnandeaflevering §255Aflasterens§ 255. av

dengodsetinden avlämnasted skallpå det AvlastarenleveresskalGodset og
transportörenangivet. tiddenhar och inomplatstidsrum,det transportøren somfor

sådantpåsådan avlämnasi skallmåde ettDetsådanpå harskal leveres angett.Det enog
ochbekvämtdetskicksådantkan isikkert och attlet tagesdet sätttilstand, omat og

ombord, transporteraslosses. kan stuvas,säkert tasbord, transporteres ogstuves,
lossas.och

förpackningenUndersökning§256pakningen.af avUndersøgelse§ 256.
omfattningskäligiskallTransportörenud-rimeligiskalStk. Transportøren1

förpackat ettgodset ärundersökapakketgodsetundersøge, omstraekning erom
kanellerskadasintedetsådant orsa-volde sätt attellerbeskadigeskanikkesådan, detat

god-Omegendom.ellerpåskadagod- kaLeveresejendom. personellerpåskade person
liknandeellercontainer trans-iavlämnastransportind-lignende setellercontaineriset

intedocktransportörenportanordning ärunder-tilforpligtetikke athanretning, er
invändigtden utomundersökaskyldigmindre der attmedindvendig,denne ersøge

misstänka attanledningfinnsdet attpak-mangelfuldt närdentilgrund atat tro, er
packad.bristfälligttransportanordningen ärket.

avsända-underrättaskallTransportörenaf-underretteskalStk. 2 Transportøren
upptäckt.harhanbristerdeopdaget.harhan sommangler,de omsenderen renom

godsetskyldiginte transporteraHan attgodset, ärtilpligtikke transportereharHan at
kan gö-åtgärderskäligaintehankanmidlerrimeligemed genomhanmindremed om

förlämpat transport.dettildet transport. raegnetgøre
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inneholdeskal transportdokumentet innehålla uppgift detta vill-stat, samt attom om
opplysning dette bestemmelser kor från sådanaavviker bestämmelseratom og om som

avviker fra slike regler til skade for till avsändarens, avlastarens eller mottaga-som
senderen, avlasteren eller mottakeren, nackdel ogiltiga.ärer rens

Ärugyldige. det, med hänsyn till godsets ovanliga
på godsets uvanlige be- tillståndEr det beskaffenhet de särskildaeller ellergrunn av

skaffenhet eller tilstand eller de sxrlige förhållanden eller villkor under vilka trans-om-
vilkårstendigheter eller hvorunder utföras,skall skäligt avtaltranspor- porten att genom

skal finne sted, rimelig det treffes inskränka ansvarighet ellertransportörensten at
innskrenkninger iavtale utvidga hans rättigheter enligt detta kapitel,transportørensom

plikter eller utvidelse rettigheter sådanthans skall avtal gälla.et- ettav
slik gyldig.dette kapittel, avtaleter er

AVLÅMNANDE OCH MOTTAGANDELEVERING GODSETAV
FÖRAV GODSET TRANSPORT

§§ 255levering godset Avlämnande godset255 Avlasterens avav

på Avlastaren påGodset skal leveres det sted innen- skall avlämna godset denog
plats och inom denfor tidsrom har tid hardet transportörentransportøren an- somsom

på måte på sådantgitt. slik i slik Det skall avlämnas ochskal leveresDet sättangett.og
sådanti skicksikkert kan bord, det bekvämt och säkert kanstand det lett attat tas omog

ombord, och lossas.losses.stues, tastransporteres stuvas, transporterasog

§ §256 Undersøkelse pakkingen 256 Undersökning förpackningenav av

i rimelig utstrekningTransportøren skal Transportören skall i skälig omfattning un-
undersøke godset slik det dersökapakket godset förpackat på sådantat ärom er om
ikke til volde skadekan komme skade eller det intesätt skadas eller kan orsaka skadaatt
på eller eiendom. godset i påLeveres eller egendom. Om av-godsetperson person
container lignende transportinnretning,eller lämnas i container eller liknande transport-

åplikter han denlikevel ikke undersøke inn- anordning, är dock inte skyl-transportören
åvendig med mindre det til dig undersöka den invändigt dettro at att närer grunn utom

den ikke pakket godt nok. finns anledning misstänkaatt att transport-er
Transportøren skal varsle senderen de anordningen bristfälligtär packad.om

han oppdaget. pliktermangler har Han ikke Transportören skall underrätta avsändaren
å godset med mindre han med de brister han hartransportere upptäckt. Han ärom som
rimelige gjøretiltak kan det for inte skyldig godsetegnet hantrans- att transportera om

inte skäliga åtgärder kanport. detgöragenom
lämpat för transport.
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gods§ Farligt257§ gods.Farligt257.

farligtmärktskallgodsFarligtfar-maarkesStk. Farligt gods skal somI varasom
tidgodskall iAvsändarenpå lämpligt sätt.hensigtsfnwssig skalmåde. Afsenderepåligt

under-denochtransportörenunderrättadentid underrettei god transportøren og
godset avlämnastill vilkentransportörtil, omgodset leveresundertransportør, om

de sä-ochbeskaffenhetfarligagodsetsbeskaffenhed angive defarligegodsets angeog
påkallade.kankerhetsåtgärderkansikkerhedsforanstaltninger, varasomvaresom

tillfall känneri attavsändarenOm annatnødvendige.
beskaffenhetsådan att trans-godset ärøvrigt harStk. afsenderen i2 Dersom av

väsentlig olä-ellerfaramedförakansådan be-kendskab til, godset af portenat er en
hanskalllast,ellerfartygförgenhetskaffenhed, kan medføre fareat transporten person,

detta.upplysafartøjfor el- äveneller vzesentlig ulempe omperson,
skal han tillige oplyse herom.ler last,

vård§ fordrar särskild258 Gods§ Gods, kraaver szerlig omhu.258. somsom

vård skallsärskildsazrlig Om godset fordrarSåfremt godset skal behandles med av-
ochtid upplysa dettasändaren i godgod tid oplyseomhu, skal afsenderen i omom

påkallade.åtgärderde kanforanstaltninger, kandette angive de varasomsom angeog
på lämpligtsåfremt Godset skall vid behov märkasdernødvendige. Godset skal,vzere

på hensigtsmzessigherfor, maerkesbehov sätt.er
måde.

af god-§ Kvittering for modtagelse259. § på mottagandet godsetKvitto259 av
set. påfå kvittoAvlastaren har rätt mot-att

kvitteringkratveStk. Aflasteren kan det avläm-1 godset allteftersomtagandet av
efterhåndenfor modtagelse af godset, som nas.

det leveres. utfärdande konosse-Stadganden avom
udfaardigelse afStk. finns i2 Bestemmelser transportdokumentoch andramentom

konnossement transportdokumen-andre §§.292-309og
findes i 292-309.ter

§ 260. Fragt. §260 Frakt

Stk. betales denandet aftalt, skallI Medmindre inte avtaletFöljer fraktener av
leveringstidspunktet. Fragten godsetfragt frakt betalas gängse närärgangs av-som

modtages.kan når betalaskraeves godset Frakten skallbetalt, förlämnas transport.
behold vediStk. der ikke2 gods,For godsetnär mottas.er

kraeves,fragt ikke behåll vidslutning, kan inte finns igodsFörtransportens trans-som
affølge god-gået tabt utgåmed mindre det frakt endastslut, skallportenssomer om

ved ind-mangler sinbeskaffenhed, gått till följddets förloratharset egenavegen
på af-forsømmelse felfejl eller bristfällig förpackning ellerpakningen eller beskaffenhet,

har solgt ellerpå sidasenderens side, eller avsändarensförsummelseellertransportøren
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§ gods§ FarligtFarlig gods 257257

påfarligtmärktgods skallfarlig på FarligtFarlig gods skal merkes hen- somvarasom
god tidskall iAvsändarensiktsmessig måte. i god tid lämpligtSenderen skal sätt. un-
undertrans-och denden undertrans- derrättaunderrette transportörentransportøren og

godsetsgodset avlämnastill vilkengodset leveres til, godsets portörportør omsom om
säkerhetsåt-debeskaffenhet ochfarligafarlige beskaffenhet angi de sikkerhets- angeog

påkallade.gärder kantiltak kan nødvendige. som varavaeresom
tilli fall känneravsändarensenderen for øvrig kjenner til OmDersom attannatat

sådan beskaffenhetslik beskaffenhet godsetgods är att trans-at transpor- aver av en
väsentlig olä-ellerkan medföra faravesentligkan medføre fare eller ulempeten porten

haneller last, skallogså fartygfor genhet förskip eller last, skal han person,person,
detta.upplysaopplyse dette. även omom

vårdsärskildfordrar§ § Gods258 Gods krever szerlig omhu 258 somsom

vård skallsärskildfordrargodsetNår må med sxrlig Omgodset behandles av-om-
ochdettaupplysagod tidhu, god dette, sändaren iskal senderen i tid opplyse angeomom

Godsetpåkallade.kannødvendige. åtgärderangi de tiltak kan de varasomog som vzere
på lämpligt sätt.märkasGodset på vid behovskal behov merkes hen- skalletter en

måte.siktsmessig

§259 Kvitto på§ mottagandetKvittering for mottakelse godset godset259 av av

Avlastaren få påfor har kvittokan kreve kvitteringAvlasteren rättmot- att mot-
tagandet godsetdet leve- allteftersom det avläm-takelsen godset hvertetter avav som
nas.res.

Bestämmelser utfärdande konosse-Regler utstedelse konnossement og om avom av
§§ och andrafinnes i 292 transportdokument finns iandre transportdokumenter ment

292-309 §§.til 309.

§ 260 Frakt §260 Frakt

fraktenFølger ikke avtalen, betales Följer frakten inte fraktavtalet skall denav av
pågjengs frakt leveringstiden. Frakten kan betalas godset avlämnasär gängse närsom

kreves nårbetalt godset för Frakten skall betalas god-mottas. närtransport.
gods ikke i beholdFor ved trans- set mottas.som er

frakt ikkeslutt, kan kreves, med gods behållFör inte finns i vidportens trans-som
mindre det gått følge sin utgåslut, skall frakt endast god-tapt portenser som av egen om
beskaffenhet, mangler ved pakningen eller gåtthar förlorat till följd sinset av egen
feil påeller forsømmelse senderens side, el- beskaffenhet, bristfällig förpackning eller fel
ler har solgt det for eierens eller försummelse på avsändarens sidatransportøren eller
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sålt godset förhar ägarenstransportörendet for ejerens regning eller har losset, uska- om
elleroskadliggjort för-räkning eller lossat,deliggjort eller tilintetgjort det i henhold

det enligt 291stört§til 291.
tillbakaFörutbetald frakt skall betalasStk. 3. Forudbetalt fragt skal betales til- om

inteenligt 2 har tillrätttransportörenbage, hvis i medfør af stk. 2 mom.transportøren
frakt.ikke har krav på fragt.

§ Frånträdande avtalsbrott261 och§ 261. Afsenderens kontraktsbrud til-og
bagetraden. Frånträder avsändaren transportavtalet

börjat, harinnan hartransporten transpor-Stk. 1 Trader afsenderen tilbage fra
fraktförlusttill ersättning för ochtören rätttransportaftalen, før udførelsen af transpor-

skada.påbegyndt, kan krave annanten transportørener
fårtidAvlämnas godset inte i rätt trans-erstatning for fragttab anden skade.og
dröjsmå-transportavtalethävaportörenStk. 2 Bliver godset ikke leveret i omrette

Omlet väsentligt avtalsbrott.utgör trans-tid, kan have transportafta-transportøren
vill häva avtalet, skall han meddelaportörenlen, hvis forsinkelsen udgør vasentligtet

tid efter det avsändarendetta inom skälig attkontraktsbrud. Vil have afta-transportøren
frågat dock godsethar det, närsenastmålen, han give meddelelse herom uden om

Gör han inte det gårför transport.mottasugrundet ophold efter forespørgsel herom
avtalethävningsrätten förlorad. Hävs harfra afsenderen, dog ved modtagelsensenest

ersättning för fraktför-tilltransportören rättaf godset til Gør ikke gårhan det,transport.
lust och skada.til have tabt. Haves aftalen, kan annanretten at

begärOm avsändaren eller mottagaren attkrave erstatning for fragttabtransportøren
godset lämnasskall avbrytas ochtransportenanden skade.og

på någon bestämmelseorten,änStk. ut ort3 Kravet afsenderen eller modtage- annan
förfår kräva ersättning frakt-transportörenskal afbrydes godsetat transportenren, og

fårskada. in-förlust och Transportenudleveres på andet sted end bestemmel- annanet
medföraavbruten detta skullekrävassesstedet, tekan krave omtransportøren erstat-

olägenhet förväsentlig skada ellerning for transpor-fragttab anden skade. Transpor-og
någon avsändare.ellertörenkan ikke kraves afbrudt, hvis detteten vil annan

§i 343 2-4 harStadgandenamedføre mot-vasentlig skade eller ulempe for mom.
tillämpning.svarandeeller andre afsendere.transportøren

Stk. Reglerne §i 343, stk. 2-4, galder
tilsvarende.

TRANSPORTEN TRANSPORTEN

§ 262. Transportørens pligt til at varetage tillvarata§ plikt262 Transportörens att
lasteejerens interesser. intressenlastägarens

Stk. I Transportøren skal udføre trans- skall utföraTransportören transporten
med tilbørlig omhu hurtighed,porten vår-ta- och skyndsamhet,tillbörligmedog omsorg
på godset i øvrigt ejerensvaretage övrigt tillvarata lastäga-ige vare godset ochog da även
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regning eller har losset, elleruskadeliggjort hartransportören sålt godset förom ägarens
ødelagt det i henhold §til 291. räkning eller lossat, oskadliggjort eller för-

Forutbetalt frakt skal betales tilbake hvis detstört enligt 291
leddtransportøren ikke haretter kravannet Förutbetald frakt skall betalas tillbaka ompå frakt. transportören enligt andra stycket inte har

till frakt.rätt

§ 261 Senderens kontraktsbrudd tilba- 261 § Frånträdande ochog avtalsbrott
ketreden

Frånträder avsändaren transportavtalet in-
Trer senderen tilbake fra transportavtalen börjat,transporten harnan transportören

før utførelsen påbegynt,transporten tillrättav ersättning förer fraktförlust och annan
kan krevetransportøren erstatning for frakt- skada.

skade.tap og annen Om godset inte avlämnas i tid fårrätt
Blir godset ikke levert til tid, kanrett transportören häva transportavtalet om

hevetransportøren transportavtalen dersom dröjsmålet utgör väsentligt avtalsbrott. Om
forsinkelsen utgjør vesentlig kontrakts- transportören vill häva avtalet, skall han
brudd. Vil hevetransportøren avtalen, må meddela detta inom skälig tid efter det av-han melding det uten sändarenom harugrunnet frågat det, dockopp- närom senast
hold senderen haretter at det, godsetspurt förom mottas Gör hantransport. inte det
likevel når godsetsenest til gårmottas hävningsrättentrans- förlorad. Hävs avtalet har

Gjør han ikke det, gårport. hevningsretten transportören tillrätt ersättning för fraktför-
Heves avtalen,tapt. kan kre-transportøren lust och skada.annan

erstatning for frakttap skade.ve Om avsändarenog ellerannen begärmottagaren att
Krever senderen eller mottakeren skallat transporten avbrytas och godset lämnas

skal avbrytestransporten godset utleve- på platsog ut bestämmelseorten,än harannan
sted bestemmelsesstedet,et annetres enn transportören tillrätt ersättning för fraktför-

kan krevetransportøren erstatning for frakt- lust och skada. Transporten får dockannan
skade.tap Transporten kan ikke inteog annen avbrytas detta skulle medföraom väsent-

kreves avbrutt dersom dette vil medføre lig skada eller olägenhet förve- transportören
sentlig skade eller ulempe for eller någontransportøren avsändare.annan
eller andre sendere. Bestämmelserna i 343 § andra-fjärde

Reglene i § 343 til fjerde ledd gjel-annet styckena har motsvarande tillämpning.
tilsvarende.der

TRANSPORTEN TRANSPORTEN

§ 262 Transportørens §plikt til å 262ivareta Transportörens plikt tillvarataatt
lasteierens interesser lastägarens intressen

Transportøren skal utføre Transportören skall utföratransporten transporten
med tilbørlig omhu hurtighet, med tillbörligpå och skyndsamhet, vår-taog vare omsorg
godset for øvrig ivareta daeierens godsetinteresser och i övrigtog även tillvarata lastäga-
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utläm-tillmottagandetfrånintressenrensudleveringentilmodtagelsenfrainteresser

godset.nandet avaf godset.
fartygdettillskall attTransportören sefor,skal atTransportørenStk. 2 sørge sjövärdigt,ärföranvänds transportensomtilbenyttes transporten,skib,det ersom beman-behörigendet ärinnefattasvari atttilstrzekkeligtdetherundersødygtigt, at er ochkyl-lastrum,ochoch attutrustatnatkøle-lastrum,udrustet,bemandet atogog ifartyget,iövrigafrysrum utrymmensamtderskibet,iandrefryserum samt rumog förskicki attlastas, ärgodset gottvilkastandi godgodset,aflastningtilanvendes er ochtranporterasskall kunnagodset mottas,modtage,på transporterehenblikmed ogat

bevaras.godset.opbevare ellerskadatsgått förlorat,gods harOmblevetellergået tabtgodset3 ErStk.
lämnatransportören snarastskallförsenats,skalforsinket, transportø-ellerbeskadiget avsända-dentilldettaunderrättelse somomharafsenderenden,underrettesnarestren inteunderrättelsesådanKanhar angett.rengives,ikkeunderretningsådanangivet. Kan

intedenneeller,lastägarenskalllämnas, omikkedennedersomellerlasteejeren,skal er
Detsammaunderrättas.avsändarenkänd,ärTilsvarendeunderrettes.afsenderenkendt, påfullföljaskanintegäller transportenomfuld-kanikkedersomgaelder, transporten

sätt.avsettforudsat.føres som

Däckslast§263Dzekslast.§ 263.
endastdäckfårGods omtransporteraspåkunkanGods transporteresStk. I följertransportavtalet,enligttillåtetdetta ärafmedføritilladtdettedersomdaek, er detfarti densedvänjahandelsbruk elleravellerhandelsbrugaffølgertransportaftalen,

ellerförordninglag,enligtkrävsellergällerellerfartpågzeldendedeniszedvaneanden
beslut.myndighetshenhold til lov.ikrxves fårellerskallavtaletenligtgodsetOmel-skalgodsetaftalen,AngiverStk. 2 at idettaskallpå däck, angestransporterasskal dettepå daek,kanler an-transporteres harskettså inteHartransportdokumentet.ikkedetteErtransportdokumentet.iføres

förbevisbördan transportatttransportörenfor,bevisbyrden atgjort, har transportøren intefårTransportörenavtalats.harpå däckTransportørenaftalt.på daektransport er tredjeavtalsådant mot somåberopa manettaftalesådanpåberåbe sigikkedogkan en godikonossement tro.förvärvatharkon-erhvervethartrediemand,for somover förstadgandenSärskilda ansvaromgodi tro.nossementet
284ifinnsdäckslastbestemmelserSaerlige3Stk. ansvarom

§i 284.findesdzekslastfor

avtalsbrott§ Transportörenskontraktsbrud. 264§ 264. Transportørens

påtransportavtaletfår hävatransportaf- AvsändarenhzevekanAfsenderenStk. 1
avtalsbrottdröjsmål eller annatandet kon- grundellerforsinkelseafpå grundtalen av

vä-avtalsbrottet ärsidanår kon-side, transportörenspå omtraktsbrud transportørens
fåravlämnatshargodsetSedangodset av-sentligt.Eftervzesentligt.traktsbruddet ater

utlämnandeavtalethävainteaftalen, sändarenikke have omafsenderenkanleveret,er
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fra intressenmottakelsen fråntil utleveringen mottagandetgodset. till utläm-rensav
Transportøren nandet godset.skal for det skipsørge at av

Transportörenbrukes til skallsjødyktig, till det fartygher-transporten, attsom er se
under det används förtilstrekkelig bemannet sjövärdigt,ärat transportensomer og

vari innefattaslasterom, detkjøle- behörigenfryserom är bemannatutrustet at attog og
ochandre deler ochskipet lastrum,hvor kyl-godset och frysrumlastes, utrustat attog av

i forsvarlig övrigastand for å i fartyget, i vilkasamt god-utrymmenmotta,er transportere
bevare lastas, igodset. är skick för godsetset skallgottog att

kunnaEr gåttgods eller blitt skadet ocheller bevaras.mottas, transporterastapt
forsinket, Omskal gods har gått förlorat,under- skadats ellertransportøren snarest

försenats,den skallsenderen har angitt. Kan lämnarette slik transportören snarastsom
underrättelseunderretning ikke gis, dettaskal till denlasteieren eller avsända-om som

dersom hardenne ikke sådankjent, Kansenderen underrättelse inteangett.rener un-
derrettes. lämnas, skallDet lastägarengjelder dersom eller, denne intetrans-samme om

ikke känd,kan är avsändarenfullføres underrättas.forutsatt. Detsammaporten som
gäller inte kan fullföljas påtransportenom

sätt.avsett

§ 263 Dekkslast 263 § Däckslast

Gods kan bare på dekk der-transporteres Gods får påtransporteras däck endast omdette tillatt transportavtalen,som etterer detta tillåtetär enligt transportavtalet, följer
følger handelsbruk eller sedvane iav handelsbrukannen eller sedvänja i denav fart det
den fart det gjelder, eller påbudt i eller i gällerer eller krävs enligt lag eller för-annanmedhold lov.av fattning.

Kan eller skal godset avtalenetter trans- Om godset enligt avtalet skall eller får
på dekk, skal detteporteres angis i trans- påtransporteras däck, skall detta iangesportdokumentet. Er dette ikke gjort, har transportdokumentet. Har så inte skett har

bevisbyrdentransportøren for at transport transportören bevisbördan för att transport
på dekk avtalt. Transportøren kan ikkeer på däck har avtalats. Transportören får inte
påberope slik avtale overfor tredje-seg åberopaen sådant avtalett tredjemot man somhar konnossement i godervervetmann som har förvärvat konossement i god tro.
tro. Särskilda bestämmelser förom ansvarSzerlige regler for dekkslast fin-om däckslastansvar finns i 284

§i 284.nes

§ 264 Transportørens kontraktsbrudd 264 § Transportörens avtalsbrott

Senderen kan heve påtransportavtalen Avsändaren får häva påtransportavtalet
forsinkelse eller kontrakts- grundgrunn dröjsmålav annet eller avtalsbrott påannatav

brudd på side når kontrakts-transportørens sidatransportörens avtalsbrottet är vä-om
bruddet vesentlig. Etter godset le- sentligt.at Sedaner godset har avlämnats fårer av-

kan senderen ikke hevevert, avtalen sändaren inte häva avtalet utlämnandeom om av
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el-skadaväsentligmedföraskullegodsetmedførevilgodsafudlevering vac- avdersom
avsändare.någonförolägenhetafsende— lerandre annanforulempeskade ellersentlig

skall hanavtalet,vill hävaavsändarenOmre. deteftertid attskäliginommå dettameddelaaftalen,haveafsenderenVilStk. 2
kännedomfåtthamåste av-ugrundet han omuden antasherommeddelelsegivehan

hävnings-gårdetintehanGörfået talsbrottet.havemåhan atophold, efter antagesat
förlorad.ik-hanGør rättenkontraktsbruddet.tilkendskab

tabt.hwvningsrettengårdet,ke

afstands- avståndsfraktTransportafbrydelse ochTransportavbrott§ 265. §265og
fragt.

ellerGår det fartyg transporterar somskib, transporterer somdetHvisStk. 1 som
för-ellerförloratgodseteller skallgår tabt, transporteragodset,skaleller transportere

ikunna sättasinteskadaefterdetklarasbort-uistandsmtteligt,forerklzeretdetbliver
intedäravgrundpå trans-bortfallerstånd,derved tilikkepligt atfalder transportørens

fullföljaskyldighet transpor-attportörensfuldføre transporten.
hindringer,lndtrasderder ten.Stk. 2 som

med-hinderuppkommerOm det ettlosse- somanløbekanikkeskibetmedfører, at
lossnings-anlöpakanintefartygetikke fördetteeller attgodset, atlossehavnen og

intedettaellergodsetoch lossa atthamnenophold, kanurimeligt trans-udenskekan
ifår transportörentid,skäliginomskekanrimelig los-andenvaelgestedeti enportøren

lossnings-lämpligväljastället annanensehavn.
på hamn.haevestransportaftalenNårStk. 3

frånträdande transportavta-fråga§§ I349gzelder avkrigsfare omaf oggrund m.v.,
och349tillämpaskrigsfaragrund351 let avtilsvarende.

§§.351udført,del transportenStk. Er4 aven
utförts närdel transportenbortfalder, Harellerhaeves avtransportaftalen ennår

ellerbortfallerellerhävstransportavtaletilossetgrundandenafgodsetnår eneller er
ilossasorsaknågongodset ennärkan annanaftalte, transportø-end den avhavnanden

lossningsham-avtaladedenhamn§ än332.afmedføriafstandsfragt annankrzeveren avståndsfrakttillrätttransportörenharnen,
332istadgandenaenligt

behörighet att§ Transportörens266lasteejerenspåDispositioner§ 266. veg-
på vägnarlastägarenshandla

ne.
åt-särskildavidtanödvändigtdetBlir atttraffenødvendigtBliver detStk. 1 at

god-ellerbevara transporteraförgärder attellerfor bevareforanstaltningersaerlige at
intres-lastägarenstillvarataövrigteller isetøvrigtigodset eller varetagetransportere anvisninginhämtaskall transportörensen,skalinteresser,lasteejerens transportøren

från lastägaren.fra ham.anvisningindhente
övrigtiomständigheternaellertidenOmiforholdeneellertidenTilladerStk. 2

ellerinhämtasanvisningmedgerinte attellerindhentes,anvisningøvrigt ikke, at
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utlevering godset vil medføre godset medföravesentlig skulle väsentlig skada ellerav
skade eller ulempe for andre olägenhet för någonsendere. avsändare.annan

Vil senderen heve måavtalen, han Om avsändaren vill häva avtalet, skallmel- han
ding opphold han må meddela detta inom skälig tid efter detuten ugrunnet etter at att

å fåttha kjennskap til kontraktsbrud- måste fåtthan ha kännedom avtals-antas antas om
det. Gjør han ikke det, går hevningsretten brottet. Gör han inte gårdet hävningsrätten

förlorad.tapt.

§ 265 Hindringer 265 §transportavbrudd Transportavbrott och avståndsfraktog

Går det skip Gåreller skal det fartygtransporterer ellersom transporterarsom som
godset eller blir uistandset-transportere skalltapt godset förlorattransportera eller för-

telig, bortfaller ikke derved klaras det efter skadatransportørens inte kunna isättas
plikt åtil fullføre stånd, bortfaller påtransporten. grund därav inte trans-

Inntrer det hindringer medfører skyldighetportörens fullföljaatsom att transporten.
skipet ikke kan anløpe lossehavnen Omlosse det uppkommer hinder med-og ett som
godset eller dette ikke kan skje för fartygetat inte kanuten att anlöpa lossnings-ur-
imelig opphold, kan istedet hamnen och lossatransportøren godset eller detta inte kan
velge rimelig lossehavn. ske inom skälig tid, fåren annen itransportören stället

Om hevning påtransportavtalen välja lämplig lossningshamn.av grunn en annan
krigsfare gjelder i §§reglene 349 frågaI frånträdandeav m v og om transportavta-av

351. let på grund krigsfara tillämpas bestäm-av
Er del nårutført melserna itransporten 349 och 351 §§.trans-en av

portavtalen heves eller faller bort eller god- Har del utförtstransporten nären av av-
losses i havn talet hävsset eller faller bort ellerav annen grunn godseten annen när av

den avtalte lossehavn, kan anledningtransportø- lossas ienn hamnannan än.en annan
kreve avstandsfrakt reglene § deni 332. avtalade lossningshamnen,etterren har transpor-

till avståndsfrakttören rätt enligt bestämmel-
i 332serna

§ 266 Tiltak på lasteierens §266 Transportörens behörighet attvegne
handla på lastägarens vägnar

detEr nødvendig å treffe szerlige tiltak for Blir det nödvändigt vidta åt-särskildaatt
å bevare eller godset eller for åtransportere gärder för bevara elleratt god-transportera
ivareta lasteierens interesse for øvrig, skal eller i övrigt tillvarata lastägarensset intres-

innhentetransportøren forholdsordre fra skall inhämtatransportören anvisningsen,
ham. från lastägaren.

Tillater ikke tiden eller forholdene ellers Om tiden eller omständigheterna i övrigt
forholdsordre innhentes, ellerat den inte medger anvisningmottas inhämtas elleratt mot-
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fårtid,anvisning inte i transportöreni tide, kanden ikkemodtages mottastransportøren
åt-nödvändigapå vidtalastägarensnødvendige vägnardetrzeffelasteejerens vegne

frågoriföreträda denne rörgärder ochham idispositioner somrepratsentere sagerog
Även åtgärden inte nödvän-godset.Dispositioner,godset.vedrørende varomsom er

varitredjebundendig lastägarenlasteeje-forbindende ärdogunødvendige, manomer
godgoditrediemanddersom tro.tro.varren,

åtgärder hardeUnderrättelsefore-det, derUnderretningStk. 3 somomerom
§enligt 262 3vidtagits skall lämnas§ 262, stk.iefter reglerneskal gives mom.taget,

för§ transportö-for 267 Lastägarens§ 267. Lasteejerens transportø- ansvaransvar
åtgärderdispositioner. rensrens

åtgärderdefördispositioner, LastägarenLasteejeren haefter for de somsvarar
utgifteroch devidtagitharfor de udlxg,har foretaget, transportörentransportøren og

Omgodsets behov.har haft fördennehaft af til godset. Har trans-han har hensyn trans-
anvisninghandlatharuden anvisning, las-handlet portören utan svararportøren svarer

beloppmed högredock intelastägarenmed højere beløb endteejeren dog ikke ettvzer-
början detvidvärdetbegyndelse af detdien ved än transportens avtransportens

avsåg.utgifternaåtgärderna ellergodsudlaegget omfatte-gods, dispositionen eller som
de.

UTLÄMNANDEGODSET GODSETUDLEVERING AF AV

god-udlevering af god- § utlämnande268 Transportörens§ 268. Transportørens av
set‘set.

på bestemmel- på bestämmelseortenskal skallStk. Modtageren Mottagaren1
tidpå sted på och inom dendet godset den platsimod godsetsesstedet mottatage og

skallGodsethartidsrum,inden for det transportörentransportøren angett.som som
på på sådant detudleveres kanGodset skal lämnasangivet. sätthar mottasattuten
mod-sikkert kan och säkert.måde, det let bekvämtsådan at og

godset harbehörigDen är att mottatages. som
mottagandet.sig besiktiga det förelegitimererStk. Den,2 rätt attsomsom

mod-førundersøge godsetkanmodtager,
tagelsen.

betalaskyldighet§269 Mottagarens atttil betalepligt§ 269. Modtagerens at
andra fordringarochfraktfragt m.v.

blirgodset konossementLämnas motuthenhold tilgodset iStk. Udleveres1
skyldiggodsetmottaattmottagarenvedmodtagerenbliver genomkonnossement, at

fordringaroch andrabetala fraktatt somfragttil betaleforpligtetgodsetmodtage at
enligt konossementet.hartransportörenhar ifølgekrav,andre transportørensomog
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anvisning inte fåri tid,ikke på påi tide, kan lasteierens tas transportörentransportøren
lastägarens vidtavägnar nödvändiga åtgär-treffe de nødvendige tiltakvegne og repre-
der och företräda denne i frågorham i saker gjelder godset. Dis- rörsentere som som

Ävengodset. åtgärdenposisjoner inteikke nødvendige, lik- nödvän-omsom varer er
dig lastägaren bundenär tredjeevel bindende for lasteieren hvis tredjemann variom man
godgodi tro.tro.var

Underrättelse åtgärderdeUnderretning det har vid-blitt foretatt, om somom som er
tagits skall lämnas enligtskal § bestämmelsernagis reglene i 262 tredje ledd. ietter
262 § tredje stycket.

§§ 267267 Lastägarens förLasteierens for transportö-transportø- ansvaransvar
åtgärderdisposisjoner rensrens

Lastägaren för åtgärderLasteieren defor de disposisjoner svararsvarer somsom
har vidtagithar och deforetatt de transportören utgifterutlegg hantransportøren og

dennehar har haft för godsetshatt behov. Omhensyn til godset. Har trans- trans-av
har handlatportörenhandlet forholdsordre, anvisningportøren utanuten svararsvarer

lastägaren dock intelasteieren med högrelikevel ikke beloppmed høyere beløp änenn
värdet vidverdien börjanved detbegynnelse det godstransportenstransportens avav

åtgärdernagods eller utgifterna avsåg.disposisjonen eller utlegget gjaldt. som

UTLÄMNANDE AV GODSETUTLEVERING AV GODSET

§ 268 Transportørens utlevering godset §268 Transportörens utlämnandeav av
godset

påMottakeren skal bestemmelsesstedet Mottagaren påskall bestämmelseortenta
imot godset det sted innenfor det tids- godset på den plats och inom den tidmottaog

har angitt. Godsettransportøren har Godsettransportören skallrom som angett.som
skal utleveres på måteslik det lett på sådantlämnas detat kansättut att mottasog
sikkert kan bekvämt och säkert.mottas.

Den legitimerer mottaker, Den behörigär godset harsom som attseg mottasom
kan undersøke godset før mottakelsen. besiktiga det förerätt mottagandet.att

§269 Mottagarens skyldighet betala§ att269 Mottakerens plikt til å betale frakt
frakt och andra fordringarm m

Lämnas godset konossement blirut motUtleveres godset konnossement, blirmot
godset skyldigmottagaren att mottaåmottakeren ved imot godset ansvarlig genomta

betala frakt och andra fordringarattfor frakt andre krav somtransportørenog som
har enligt konossementet.transportörenhar ifølge konnossementet.
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på änsättgodset har lämnatsOmkonnossementet. ut annat
må- endastpå andenudleveretgodset konossement ärStk. 2 Er mottagarenmot

fordringarmod- andrafrakt ochbetalahenhold til konnossement, skyldigend ide atter
harandre kravfragt transportavtalet,ansvarlig for enligtkun mottagarenomtageren og

vid utlämnan-når han har fordringarnatransportaftalen, underrättatsafi medfør om
insettudlevering eller insåg borde haved ellereller hankravene det attfåret varsel om

fått betalt.vidst, inte hadeburde haveeller transportörenvidste tränsportø-at
fået betaling.ikke havderen

godsethålla inne§270 Rätt attTilhageholdsret.55270.

§269enligtfordringarHar transportörenhenholdikravSik. Har1 transportøren
fö-säkerhetvilkaförfordringarandraellervedsikretandre krav,ellertil § 269 som er

enligtgodsetisjöpanträttreliggerhan ikke§ 251,jfr.i godset, genomsøpant er
godsetlämnaskyldigintehan219 utmod- är attførgodset,udleveretilforpligtet at

ford-betaltharantingenförräneller stillet mottagarenbetalt kravenehartageren enten
Närdem.försäkerhetställtellerringarnakanudleveret,Når godsetsikkerhed. er

kan transportörenutlämnats tahargodsetfrigivet,sikkerhedenkrazvetransportøren
domstolanspråk inteisäkerhetendette vedhindrermodtagerenmed mindre om

detta.förbjuderyrkande mottagarenforbud.eller avarrest

godsUppläggning§271af gods.Oplacgning§ 271. av

tiddeninomgodsetinteAvhämtas trans-inden for detikkegodsetAfhentesStk. 1
skäligeljest inomellerhari portörenangivet, eller angetthartidsrum, transportøren

förförvarsäkertifår det läggastidopleeggesdettid, kanrimelig uppøvrigt inden
räkningmodtagerensförvaring for mottagarensunder sikker reg-

lagtsgodset harUnderrättelse att uppning. om
under-I262§ 3enligtskall lämnasgodset lagtUnderretning mom.Stk. 2 at erom,

efterfristskäligskallrättelsen vars§ 262, stk. Derafi medførgives enskal angesop,
för-godset ellerförsäljning annatslutgodsethvorefterfrist,rimeligangivesskal aven

272enligtfår skedetfogande överbortskaffes imådepä andensaálges ellerkan
§ 272.henhold til

förfogande över§ Transportörens272beføjelse§ 272. Transportørens over
inte avhämtasgodsafhentes.ikkegods, somsom

har löpt§271 2enligtfristenSedan mom.fastsat iStk. Når den frist, derI un-er
sälja upplagträtthar transportören attut,jfr. § stk.udløbet, 271,derretningen, er

förnödvändigtomfattning det ärgods i dengods i denszelge oplagtkan transportøren
ochförsäljningenvidkostnadernatäckaattdwkkenødvendigt forudstrzekning, det ater

Transportö-270ifordringar nämnsi§270deomkostninger somhans nazvnteog
försäljning-vidmedförfaraskall omsorgskal udvise omhufordringer. Transportøren ren

ved salget. en.
deteller ärsäljasinte kanOm godset omsaelges, ellerStk. godset ikke2 Kan er



SOU 199013 Bilaga 3 289

Norsk text Svensk text

Haag-Visby Hamburg Haag-Visbyreglerna Hamburgreglerna
Er godset utlevert på måte motannen Omenn godset har lämnats på sättut änannat

konnossement, mottakeren bare ansvarliger konossementmot är endast skyl-mottagaren
for frakt andre krav etterog transportavta- dig betala frakt och andraatt fordringar en-len når han har fått varsel kravene vedom ligt transportavtalet, harmottagarenom un-utleveringen eller han forsto eller burde ha derrättats fordringarna vid utlämnandetom
forstått ikkeat transportøren hadde fått be- eller insåghan eller borde ha insett att trans-
taling. inte hade fåttportören betalt.

§ 270 Tilbakeholdsrett 270 § Rätt hålla inne godsetatt

Har krav §transportøren 269 elleretter Har fordringartransportören §enligt 269
andre krav sikret ved sjøpant i godset ellersom andra fordringarer för vilka säkerhet före-

[nåvaerende sjølov] §etter 251, plikter han ligger sjöpanträtt i godset enligtgenom
ikke å utlevere godset før mottakeren [251]enten han inteär skyldig lämna god-att ut
har betalt kravene eller har stilt sikkerhet. förrän antingenset har betaltmottagaren
Når godset utlevert, kan transportøren fordringarnaer eller ställt säkerhet för dem.
kreve dekning sikkerheten med mindreav
mottakeren hindret dette ved ellerarrest
midlertidig forføyning.

§ 271 Opplegging gods 271 § Uppläggning godsav av

Avhentes ikke godset innenfor det tids- Avhämtas inte godset inom den tid trans-
har angitttransportøren eller for øvrig portören harrom eller eljest inom skälig tidangett

innen rimelig tid, kan det legges får detunder läggas i säkert förvar föropp upp mot-
sikker forvaring for mottakerens regning. räkning.tagarens

Underretning godset lagt Underrättelseat godsetom har lagtsatter opp, om upp
skal gis §reglene i 262 skalltredje ledd.etter Det lämnas enligt bestämmelserna §i 262
skal angis rimelig frist hvoretter tredjegodset stycket. I underrättelsenen skall anges en
kan selges eller på måte rådes skälig frist efter slut försäljningannen godsetover vars av

§ 272.etter eller förfogande detta fårannat över ske
enligt 272

§ 272 Transportørens råderett gods §272 Transportörens förfogandeover över
ikke avhentessom gods inte har avhämtatssom

Når den frist fastsatt i underret- Sedansom fristener enligt §271 andra stycket har
ningen § ledd,271etter utløpt, kanannet löpt harer ut, transportören säljarätt att upp-
transportøren selge opplagt gods i den lagt gods i denut- omfattning det nödvändigtär
strekning det nødvendig for å dekke kost- förer täcka kostnaderna vid försäljningenatt
nadene ved salget krav §i 270. och fordringarog nevntsom i 270nämnssom
Transportøren skal vise ved salget. Transportörenomsorg skall förfara med omsorg

Kan godset ikke selges eller det åpen- vid försäljningen.er
bart kostnadeneat ved salg ikke vil dek-et Om godset inte kan säljas eller det ärom
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försäljningvidkostnadernauppenbartsalgvedomkostningerne att enåbenbart,det etat
fårförsâljningssumman,täckasskulleintekansalgssummen,afdxkkesvil kunneikke av

pågodsetförfoga över ettpå anden transportörengodset an-rådetransportøren over
försvarligt sätt.vis. natforsvarlig

fordringarför§ Avsändarens273fragtforAfsenderens§ 273. ansvarm.v.ansvar
be-tillgodsetLämnas utanmodtageren mottagarentil utgodsetUdleveresStk. 1

avsändarensådan fordrantalning motafsenderen,modbetaling af kravuden avsom
kvarstårbetalt,skulle haaf-forbliverbetalt, mottagarenskulle havemodtageren som

utlåmnandetinteavsändarensudlevering-mindremedansvarlig, omsenderen ansvar,
ochavsändarenförskadamedför transpor-afsenderen,tab formedfører trans-ogen

detta.måste ha insettdette. törenindsethaveburdeportøren
säljaskyldigintetil Transportören är attforpligtetikke upp-Stk. 2 Transportøren er

ford-sådanförfå betaltgods förford- lagtfå daekket attgods for enoplagtszelge atat
skulleavsändaren mottagarenmodtagerenafsenderen, motmod somringer ransom

ändå skerförsäljningenOm utanha betalt.udensted,salgFinderbetalt. atskulle have
avsändarentäcks,fordringarna ärafsenderen ansva-dazkkes, attfordringerne ansvar-er

bristen.rig förfordringer.udzekkedefor delig

TRANSPORTÖRENSTRANSPORTøRENS
SKADESTÅNDSANSVARERSTATNINGSANSVAR

Ansvarsperioden§274Ansvarsperioden.§ 274.

godsetansvarig förfor äransvarlig Transportören me-Stk. Transportøren1 er
lastningshamnen,vård ii hansdeti laste- dan äri hansdetmedensgodset, varetaagter

Iossningshamnen.och iunderlossehavnen. transportenunderhavnen, transporten og
vårdi singodsethahave TransportörenforStk. Transportøren2 at ansesanses

då hantidpunktfrån den mot-tids- enligt 1detfrajfr. stk.singodset i mom.varetergt,
myndig-frånellerfrån avlastarengodsetaflasterenfragodsetmodtagerpunkt, han tar

mås-godsetvilkentillnågontrediemand, ellerhetandenmyndighed ellerfraeller annan
bestämmelserellerenligt laggzeldende överlämnasefterskal leveresgodset tetil hvem

lastningshammen.igällerlastehavnen.forskrifter iellerlove som
godsethalängreinteTransportörenikke lzengereStk. 3 Transportøren ansesanses

vård enligt 1i sinjfr. stk.i singodsetfor have varetmgt, mom.at
tillgodset mot-har lämnathanmod- 1 uttil nårgodsetudleveretnår han hara

tagaren,tageren,
godsetinte mottarmod- 2ikkemodtageren mottagarendersomb eller om

förlagtsdettafrån närnår det transportören, uppgodset fra transportøren, ertager
avtaletmedenlighetiräkningiregningmodtagerens mottagarensforlagt overens-op

ibrukligtdet ärellerlagenligtgzeldende lov ellerelleraftalenmed somstemmelse
ellerlossningshamnen,lossehavnen,ipraksiseller

tillgodsetöverlämnatharhan3tilgodset närovergivetnår han harc eller en
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kes salgssummen, kan rådeav transportøren uppenbart kostnaderna vid försäljningatt en
godset på forsvarlig måte.over inte skulle täckas försäljningssumman,annen fårav

förfogatransportören godset påöver annat
försvarligt sätt.

273 § Avsändarens§ för fordringar273 Senderens for frakt ansvaransvar m v
Lämnas godset till be-Utleveres ut mottagarengodset utantil mottakeren be-uten

talning sådan fordrantaling avsändarenkrav motsenderen av enmottakerenmotav som
skulle ha betalt, kvarstårskulle mottagarenha betalt, senderen somfortsatter ansvar-

avsändarens intelig, utlämnandetmed mindre utleveringen ansvar, ommedfører tap
medför skada för avsändaren ochfor senderen transportö-måtte hatransportøren inn-og

måste ha insett detta.dette.sett ren
Transportören inte skyldigär säljaTransportøren attplikter ikke å selge opplagt upp-

lagt gods för få betalt för sådan fordrangods for å få attdekket krav senderen enmot som
avsändaren skullemot hamottakeren skulle mottagarenha betalt. Finner somsalg lik-

betalt. Om försäljning ändå skerevel sted kravene utan attdekkes,uten at sende-er
fordringarna täcks, avsändarenär ansvarigfortsatt ansvarlig forren resten.
för bristen.

TRANSPORTÖRENSTRANSPORTøRENS
SKADESTÅNDSANSVARERSTATNINGSANSVAR

§ 274 Ansvarsperioden 274 § Ansvarsperioden

Transportøren ansvarlig for Transportörengodset ansvarig förär godseter me-
det i hans varetekt i dan detlastehavnen, i hans vårdär i lastningshamnen,mens er

under i lossehavnen. undertransporten och i lossningshamnen.transportenog
Transportøren å ha godset i Transportörensin ha godset i sin vårdanses var- anses

etekt første ledd fra det tidspunkt enligt första frånetter han stycket den tidpunkt då han
det fra avlasterenmottar eller fra godset frånmyndighet avlastaren eller frånmottar myn-

eller tredjemann dighetgodset må eller någonleve- till vilken godsetannen som annan
til lov eller måsteregler i lastehavnen. överlämnas enligtetter lag eller bestämmel-res

Transportøren ikke ålenger gäller iha lastningshamnen.god-anses ser som
i sin varetekt første Transportörenleddset inte längre haetter godset ianses

1 når han vårdhar utlevert singodset enligt förstatil stycketmot-
takeren, han har lämnatnär godset tillut mot-

2 dersom mottakeren ikke imot god- tagaren;tar
fra når det frånset lagt for inte godsettransportøren, mottagaren mottaromer opp

mottakerens regning i dettamed avtalen har lagts förtransportören, närsamsvar upp
eller med lov eller praksis i räkninglossehavnen, i enlighet med avtaletmottagarens
eller eller enligt lag eller vad brukligt iårsom

3 når han har overlevert lossningshamnen;godset ellertil myn-
dighet eller tredjemann han har överlämnatgodset när godset tillannen som myn-
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god-vilkentillnågonellermyndighettil hvemtrediemand, annanandenmyndighed eller
bestäm-ellerenligt lagöverlämnasmåsteiforskrifterellerlovegaeldendeefter setgodset

lossningshamnen.igällermelserovergives.skallossehavnen som

sakskadaför§ Ansvar275ladningsskader.for§ 275. Ansvar

ärTransportörenärTransportörenTranspor-Stk. IStk. 1 Transpor-
skadaföransvarigskadaföransvarlig ansvarigansvarlig tøren ertøren er

god-följdtillgod- attaf, följdfølge tilltab att avforaf,følgetabfor avsomsom
ellergår förloratellerförloratgår setgår el-tabtgodsetbe- setblivergodset atat
hän-denskadasdetmedan ärbeskadi- skadasbliver omgår lerellerskadiget

orsakadedelsevårdden hanssåfremt i hans somidet om-medenstabt, get,er
ska-ellerförlustenland,ifo- ellerbordhändelse,med omhans varetaegt, som

inträffadedanvisarinte me-ellertabet han attrårsagedegodtgør,hanmindre
i hansgodsetdanför-ellersted, felvarkenfandt varskaden,forsøm-ellerfejlat
274enligtvårdhonomi summelsegodsetmedensselv el-af hammelse avvar

dock inteHannågon äreller an-jfr. självhanshan varetzegt,ler sva-nogen,
visarhansvarigfördog han§ 274. Han omfo-harikke svararfor, er somrer
självhanvarkenellerorsakatder- attansvarlig, harikkemed-ellerrårsaget
hannågonellerska-tillmedverkatgodtgør, somhan attabet.tilvirket som

gjortharförel-selv dan.hanhverken svarar
fel el-tillskyldigsighaf-hanler nogen,

försummelselerudvistharfor,ter
alltvidtagitharutanforsømmel-ellerfejl
kanskäligengjort alt,har sommense,

und-förbegäras attmed rime-derhvad
ochhändelsenvikakrzeveslighed kunne

följder.desshandel-undgåfor at
følger.densogsen skadaföransvariginteärTransportören

räddaförpå åtgärderansvarlig beror att personerikkeStk. 2 Transportøren somer
fartygbärgaföråtgärderskäliga attfor ellerforanstaltningerskyldes attab, derfor

sjöss.tillegendomforanstaltning- ellerrimeligeellerredde annanpersoner
transportö-försummelseellerfelanden Omellerskibbjanrgepåhenblikmed ater

någonmedtillsammanssida or-annantilejendom renssøs.
transportörenskada, ärföranlett en-fra harforsømmelse sakfejl ellerStk. 3 Hvor

hänförasskadan kanmåndenansvarig iår-anden dastmedsidetransportørens sammen
åliggerDetförsummelsen.ellerfeletkun tilltab,fremkaldt transportørenhar ersag

utsträckningvilkenivisaska- transportöreneller atttabetudstraekning,denansvarlig i
för-fel ellertillhänförainte ärDet skadanforsømmelsen. attellerfejlenskyldesden

sida.på hanshvil- summelseibevise,dogpåhviler attransportøren
for-ellerfejlskyldesikketabetomfangket

side.på hanssømmelse
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godsettill vilkennågonellermå dighetoverleveres til lov eller iregler los-etter annan
bestämmel-ellerenlignlagmåste överlämnassehavnen.

lossningshamnen.igällersomser

§§ 275 Ansvar för sakskada275 for lasteskadeAnsvar

TransportörenTransportøren TransportörenTransportøren är ärerer
ansvarig för skada för skadaansvarlig ansvarlig for ansvarigfor tap tapsom som

går till följd godset följdfølge gär følge godset till godsetgods att attatat av avav av
går förlorat gårskades, når eller ska- förlorat eller ska-eller kommer til ellertapt tapt
dasskade hendelsen forår- medan det i das den händelsedet i är ommens er som
hans vårdhans ombord orsakade förlus-varetekt saket eller ska-tapet somom
eller i land, hanbord i den fant sted eller skadan in-eller land, tenommens
inte visarmed mindre godset i hans varken träffade medan god-han attvar var-

§ fel eller försummelse vårdi hansgodtgjør ik- etekt 274.etter setat tapet var
självhonom eller enligt 274ke skyldes feil eller likevel ikke HanHan äraver

någon han dock inteforsømmelse ansvarlig han ansvarigham som sva-omav
för har orsakat visarselv godtgiør verken haneller han attat rar om var-noen

eller medverkat självtill ken han ellerfor. han selv ellersvarer noen
skadan. någon hanhan for har ut- som sva-svarer

gjortför har sigvist feil eller forsøm- rar
gjort skyldig till fel ellermelse, harmen

försummelsealt med rimelig- utansom
har vidtagit allthet kunne kreves for som

å unngå skäligen kan begärashendelsen
för undvika hän-dens følger. attog
delsen och dess följ-

Transportøren ikke ansvarlig for taper der.
åtiltak for redde ellerfølgesom personerav

å Transportören ansvarig för skadarimelige tiltak for berge skip eller inteärannen
påberor åtgärder för räddaeiendom til sjøs. attsom personer

påNår eller åtgärderfeil forsømmelse på skäliga för bärga fartygeller transportø- att
årsak ellerside med har egendom till sjöss.rens sammen annen annanen

ført Om påi fel eller försummelsetil bare ansvarlig transportö-tap, transportørener
någonden utstrekning skyldes feilen for- sida tillsammans medellertapet rens or-annan

påhviler å sak har föranlettsømmelsen. Det skada, är transportörentransportøren en-
månbevise dast ansvarig i skadani hvilken utstrekning ikke skyl- den kan hänförastapet

des på till felet åliggerfeil eller forsømmelse hans side. eller försummelsen. Det
visa i vilken utsträckningtransportören att

skadan inte till fel för-hänföra ellerär att
påsummelse hans sida.
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för276§ 276§för Ansvarnavigering Ansvarpå grund af§ Skade276. og
påpå skada grundskada grundbrand. avav

brandoaktsam navigering
Stk. godset1 ErStk. 1 Transpor- och brand

tiltabt eller kommetikketøren ansvar-er
el-Har förlustTransportören äraffølgesåfremt skadehanlig, avsom

godsetler skadainte ansvarig hanbrand,ellergodtgør, tab omtranspor-at er
brand,orsakatsvisar skadan be-attder-ansvarlig,af avskade følge tørener en

transportörenärdet godtgøres, an-rorsom
det visas1 för- svarigfel eller omat

summelse be- atta branden som1 fejl eller for- er op-
1 branden harfälhavaren, medlemafstået følgesømmelse i navige- som

uppstått på grundbesättningen, lots avavforsømmel-fejl ellerringen eller behand-
försummel-någon fel ellereller annanudvist aflingen af skibet, ud- trans-se,

utfört arbe-har transportörense avsomellervist af skibsfører, portøren no-
någon hantjänst elleri fartygetste somhzefter for,mandskab, lods haneller gen,

för, eller,har gjort sig skyldig svararb ellerder eller tabetandre, udfører
2 ellervid navigeringen förlustentillfejli tje- skaden skyldesarbejde skibets

skadan har uppkom-eller handhavandetforsømmelse,eller ellerneste
felpå grundfartyget, eller mit avav2 fordibrand, med transportøren

försummelse2 brand inte ellersomhzef-forår- dem, hanmindre den ellerer orsakatshar transpor-attgenom genomharfor, ikkeved fejl eller tersaget
någonellerfel eller försummel- törenhvadforsømmelse af gjort alt, man förhonom själv. han svararse av somrimelighed kun-medselv.transportøren

alltinte har gjortfor sluk-kraeve atne kanskäligensombranden afvaer-ke og släckaförkrävas attbegraznseellerge avvärjabranden och
dens følger.

följ-eller begränsaderStk. Stk.2 2 HarTranspor- derna den.avdog brandtøren vareter omansvar- Transportören Om inträf-det harärlig for tab der kne-følge bord, kansom dock ansvarig ombordför fat brand
af besig-usødygtighed, så- saedvanligves skada på påberor skall, begäran,somfremt denne klar-tigelse for ater en någonhan eller sedvanlig besiktningatt
følge af, årsagerne tilhan selv laeggeat förhan ske för klarläggaattsvararsomeller han branden omstaen-nogen, sva- og har brustit i tillbörlig orsaken till branden

for, ikke omkringmed til- dighedernerer far- och omständigheter-göraattomsorgbørlig omhu har denne.sør- sjövärdigt före kring denna.tyget nafor, skibetget at var början. Detresans
sødygtigt ved rejsens åligger transportö-
begyndelse. Bevis- till befrielseattren

for,byrden tilbør-at från visa attansvar
lig omhu udvist,er sådan haromsorg
påhviler transportø- iakttagits.
ren.

Denna paragraf gäller inte vid avtal om
sjötransport i inrikes fart i Finland.
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276§ för§ føl- 276§§ 276 Tap för Ansvarføl- Ansvar276 Tap somsom
påpå skada grundbrann skada grundnautisk feil avge av avogge av

oaktsam navigering brandbrann
och brand

gåttgodsetErTransportøren er
el-kommet til förlusteller Transportören Harikke ansvarlig ärtapt avom

påved brann, skada godsetskade inte ansvarig han lerhan godtgiør ta-at er om
brand,visar skadan be- orsakatsfølge transportøren attpet an- avaver en

det påsvarlig dersomeller for- transportörenl feil är an-ror
det visasgodtgiøres svarignavige-sømmelse i at om

1 brannenbehand-ringen eller atter
følgeoppstått branden harfel eller för-lingen skipet, ut- somav

uppstått påforsøm- grundfeil eller summelse be-dets fører,vist avsomavav
försummel-melse fälhavaren, medlem fel ellerlos ellermannskap, transportø-av

haneller besättningen, lotsslepebåt andre transportöreneller noen av se avren
någonfor, eller någon eller hanarbeid i ellerutfører somsvarer annansom

2 eller ska- utfört för; ellerel- har arbe-tjeneste,skipets tapet som svarar
ellerskyldes feil i tjänstden fartygetsler te
fordi har gjortforsømmelse sig skyldig2 brann ik-som
eller till vid navigeringenke skyldes feil eller transportøren

for ik-de han eller handhavandetforsømmelse av svarer
gjort altke har fartyget; ellerselv.transportøren som av

rimelighet kun- förlusten ellermed 2. brand intesom
åfor sluk- uppkom-kreves har orsakats skadan harne genom

fel på grund felbrannen eller försummel- mitke og av- av
begrense försummelseeller honom själv. ellerverge se av

dens følger. Transportören är att transpor-genom
någondet dock ansvarig för ellerHarTransportøren törenvzerter

bord, kan på förbrann skada beror hanlikevel ansvarlig for svararom som som
alltsedvanlig någon gjortsjø- det kreves han eller inte harfølge atttap som av

besiktigelse for å skäligen kanhan förudyktighet skyl- som svarar somsom
årsakene för släckaeller klarlegge brustit i tillbörlig krävashan selv hardes attat

avvärjatil brannen branden ochfor, far-han göraattog om-svarer omsorgnoen
följ-stendigheteneutvist til- sjövärdigt före eller begränsaikke har tygetom-

å denne. den.med kring början. dernabørlig omhu Detresans av
åligger det inträf-skipet Om harfor transportö-atsørge

ombordtill befrielse fat brandsjødyktig ved attrenre-var
påfrån visa skall, begäran,isens begynnelse. attansvar

sådan besiktningsedvanligBevisbyrden for harat omsorg
iakttagits. för klarläggatilbørlig skeomhu attut-er

brandentillpåhviler orsakenvist, trans-
omständigheter-ochportøren.

kring denna.naved avtalegjelder ikkeParagrafen her om
innenriksfart i Norge.sjøtransport i
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§ 277. §Ansvar for levende dyr. 277 Ansvar för levande djur

Stk. 1 Transportøren ikke ansvarlig Transportören inte ansvarig för förlustärer
for tab af påeller skade levende dyr, der eller skada på pålevande djur berorer av som
förbundet sådannemed de szerlige risici ved de särskilda så-risker förenade medärsom

danatransporter. transporter.
Stk. 2. Beviser Omhan har följtvisar han härtransportörentransportøren, at att

fulgt de sxrlige instrukser, degivet, särskilda anvisningar har lämnatssom er og som
tabet eller sådanneskaden kan skyldes och förlusten eller skadan kanat att attvara

risici, han ikke ansvarlig med mindre det hänföra till sådana risker, han inte,er ansvarar
godtgøres, såvidatabet eller skaden dethelt eller inte visas förlusten eller ska-at att
delvist skyldtes fejl daneller forsømmelse, udvist helt eller delvis har felorsakats ellerav
af ham selv eller han haefter for. försummelse själv någonhonom ellernogen, av

han för.som svarar

§ 278. Ansvar for forsinkelse. §278 Ansvar för dröjsmålsskada

Stk. 1 Transportøren ansvarlig ifølge Transportören ansvarig enligt 275-ärer
bestemmelserne i§§ 275-277 for tab §§277 för skada till följd dröjsmål medsom av
følge af forsinkelse med godsets udlevering. utlämnandet godset.av

Stk. 2. Forsinkelse med udleveringen fo- Dröjsmål med utlämnandet godset fö-av
religger, når godset ikke til aftalt tid ble- religger godset inte har lämnats i dennär uter

udleveret i den lossehavn, følgervet af lossningshamn följer transportavta-som som av
transportaftalen, eller dersom ingen frist for let inom avtalad tid eller, ingen frist harom
udlevering aftalt, inden for det tidsrum, avtalats, inom den transporttid det meder som

det under de foreligg ende omstaendig- hänsyn till omständigheterna skäligtärsom att
hederer rimeligt kraeve af omhyggelig begära omsorgsfullat transportör.en av en
transportør. Om godset inte har lämnats inom 60ut

Stk. 3 Er godset ikke blevet udleveret dagar frånräknat den dag då det enligt 2
inden 60 dage, fra den dag, det i skulle ha fårlämnats ersättningregnet ut,mom.
medfør af stk. 2 skulle have udleveret, såsomkrävas för förlust godset enligtvatret av
kan der krmves erstatning for tab af 275som
godset, jfr. § 275.

för sak-ersättning§ § Beräkning279. 279Beregning af erstatning for tings- av
kaden skada

hargodsetSkadestånd på grundStk. 1 Erstatning for tab af eller på attskade av
medskadats beräknasgått ellerförloratgodset ut-beregnes med udgangspunkt i vwrdi-

slaggodsgångspunkt i värdetaf gods af påslags den plads sammaav aven samme og
enligttid godsetoch vid denpå den platsdet tidspunkt, hvor godset i overensstem-

ha lämnatseller skullelämnadesavtaletmelse med transportaftalen blev eller skulle ut
have udleveret. ut.vzeret

börspriseteftergodset bestämsVärdetStk. 2 Vaerdien af godset skal fastsaettes av
mark-eftersådant pris saknas,efter eller,børsprisen eller i mangel heraf efter om
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§ 277 Ansvar for levende dyr 277 § Ansvar för levande djur

Transportøren ikke ansvarlig for Transportörener intetap är ansvarig för förlustav
eller skade på levende dyr skyldes de eller skada på levande djur påsom berorav som
saerlige risiki ved slik detransport. särskilda risker förenade så-är medsom

Godtgjør hantransportøren har fulgt de danaat transporter.
satrlige instruksjoner gitt, Omat visarsom tapet transportörener han har följtog att
eller skaden kan skyldes slike risiki, han de särskilda anvisningar har lämnatser som
ikke ansvarlig med mindre det godtgjøres och förlusten ellerat skadanatt kan attvara

eller skadentapet helt eller delvis skyldtes hänföra till sådana risker, han inte,ansvarar
feil eller forsømmelse ham selv eller såvida det inte visasav förlusten eller ska-noen att
han for. dan heltsvarer eller delvis har orsakats fel ellerav

försummelse honom själv eller någonav
han för.som svarar

§ 278 §278 Ansvar Ansvar för dröjsmålsskadafor forsinkelse

TransportörenTransportøren ansvarlig är ansvarig enligt 275-reglene ietterer
§§ 277 §§275 förtil skada277 for till följd dröjsmålfølge medforsinkettap som avav

utlämnandetutlevering godset.godset. avav
DröjsmålForsinket medutlevering utlämnandetföreligger når godset fö-godset av

religgerikke godsetutlevert när intei den harlossehavn lämnats denifølger uter som
lossningshamntransportavtalen följerinnen avtalt tid, eller,av transportavta-som av
let inomdersom ingen avtalad tidfrist eller,for någonutleveringen frist inteavtalt, omer
harinnen avtalats, inomden dentransporttid transporttiddet detfor-ettersom som
medholdene hänsyn tillrimelig å omständigheternakreve skäligtomsorgsfull ärer av en

begäraatttransportør. omsorgsfull transportör.av en
OmEr godsetgodset inteikke harutlevert lämnatsinnen inom 6060 dager ut

dagarfra räknat frånden dag den dag dådet det enligt and-regnet ledd skulleetter annet
ha stycket skulleutlevert, hakan lämnatsdet fårkrevesvazrt erstatning ersätt-ra ut,

ning krävas såsomfor godset för förlust§ 275. godsettapsom etterav av en-
ligt 275

§ 279 Beregning erstatning 279 §for tings- Beräkning skadestånd vid sak-av av
skade skada

Erstatning for eller skade Skadeståndpå godset påtap grund godset harav attav
beregnes med gåttutgangspunkt i förloratverdien eller skadats beräknas med ut-av
gods slag på det gångspunktsted det tids- i värdetav godssamme slagog av av samma
punkt godset på dentransportavtalen ble platsetter eller och vid den tid godset enligt
skulle ha utlevert. avtal lämnadesvaert eller skulle ha lämnatsut ut.

Verdien godset bestemmes Värdetbør- godset bestäms efteretter börsprisetav av
sprisen eller, i mangel herav, eller, sådantmarkeds- pris saknas,etter efter mark-om
prisen. Finnes verken børs- nadspriset.eller markeds- Finns varken börs- eller mark-
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mark-ellerbörs-varkeneller Finnsnadspriset.børs-hverkenFindesmarkedsprisen.
detefter gängsevärdetdenefter nadspris bestämsvzerdienmarkedspris, bestemmes

kvalitet.ochslagpå godsvärdetafgodsaf artvaerdi sammasdvanlige og avsamme
kvalitet.

§ Ansvarsgränser280§ 280. Ansvarsgraenser.
TransportörensTransportörensI Transpor-Stk.Transportørens

hargodsnärbegränsatärtab ansvarforikke ansvarskal tørens ansvaransvar ellerförloratgåttsärskilda667tillpå godsskadeellerafSDR667overstige
begränsatskadats ärfördragningsrätter835tilbegratnsetellerkollohvertfor er
särskilda835tillellerkollivarjetraekningsrettighe- an-god-enhed afanden

fördragningsrättergodsetenhetel-kollohvertforder avSDR nan2ellerset pr.
kolli ellervarje an-ansvareteller,afskib-andenleraf ombruttovzegtkilo
skeppningsen-blir hög-därigenom nanningsenhed, ellergods,det ersom -

eller,hetsärskilda ansva-2till omder-dersomeller ansvaretskadet re,tabt,
blirdärigenomför retdragningsrätter-tilhøjereblivervedafhzengigtforsinket,

särskil-2,5tillhögre,be-detkilovarjetraekningsrettig-2,5 avgiverhvad deraf,
fördragningsräterdabrutto-godsetsrördakg brutto-hederbeløb.højestedet pr.

för-detkilovarjeförståsVad avvikt.el-tabteaf det somtrazkningsrettig- vatgtVed
skadadeellerloradesärskildmedgods.skadedeleri enforstås denhed

bruttovikt.godsetsidragningsrätttraâkningsrettig- angesVedomhandlede§366
medförståsVad[279ai somforstås denhedermøntenhed.

drag-särskildomhandlede en366§
iningsrätt angesmøntenhed.

§].[279a2 Transpor-Stk.
Transportörensfor-fortørens ansvar

dröjsmålförgodsets ansvarmedsinkelse
utlämnandetmed avbe-udlevering er

begränsatgodset ärbeløb,til etgraenset
belopp mot-till etttilsvarende to enog

ochtvåsvarande enfragt,denhalv gange
fraktengångerhalvforbetalesskalder

fördröjdadetförgods.forsinkededet
godset.ik-dogskalAnsvaret

Ansvarsbeloppetdenoverstigeke
översti-intedockfårifølgefragtsamlede
fraktentotaladengatransportaftalen.

transportavta-enligtTranspor-Stk. 3
let.samledetørens an-

Transportörenstilhenholdisvar
sammanlagda ansvari denne2stykke 1 og

2ochenligt 1 mom.ikkeskalparagraf
denöverstigafår intei stk. 1denoverstige i
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pris, bestemmes verdien vanlig verdi nadspris bestäms värdet efteretter det gängseav
gods kvalitet. påvärdet godsart slag och kvalitet.av samme og av samma

§ 280 Ansvarsgrenser §280 Ansvarsgränser

Transportørens Transportørens Transportörens Transportörens
skal ikke ved el- begränsatansvar tap är gods harnäransvar av ansvar ansvar

overstige 667 SDR ler skade gods till 667 särskilda gått förlorat ellerer
for hvert kollo eller begrenset til 835 dragningsrätter skadats begränsatär

enhet god- SDR for hvert kollo SDR för varje kolli tillannen 835 särskildaav
eller 2 SDR for eller skip-set eller enhet dragningsrätterannen annan av

hvert kilogram ningsenhet eller, godset eller, SDR för varje kolliav om om an-
bruttovekten det derved blir därigenomansvaret eller skepp-av svaret annan
gods høyere, til 2,5 SDR blirtapt, högre, till2 SDR ningsenhet eller,som er om
skadet eller forsin- for hvert kilogram för varje kilo det därigenomav ansvaretav
ket. Den bruttovekten det berörda godsets blir högre, till 2,5av ansvars- av

gir det gods el- bruttovikt. Vad SDRgrensene tapt för varje kilosom som er som av
høyeste skal ler skadet. Med förstås med SDR det förlorade elleransvar, an-
anvendes. Med SDR SDR forstås den [369]i skadade godsetsreg- ges
förstås den neenhet bruttovikt. Vadregneen- som er som
het [nåvxrendei inevnt nevnt förstås med SDRsom er an-
[nåvarende sjølov] sjølov] § 373. [369]iges
§ 373. Transportørens Transportörens

for forsinket för dröjsmålansvar ansvar
utlevering godset med utlämnandetav av

begrenset til be-et godset begränsatärer
løp lik halv tillto beloppog etten mot-

frakten for tvåsvarande ochganger en
det forsinkede god- halv gånger frakten

Ansvaret skalset. för det fördröjda
dog ikke overstige godset. Ansvarsbe-
den samlede frakt loppet får dock inteet-

transportavtalen.ter överstiga den totala
Transportørens frakten enligt trans-

samlede portavtalet.etteransvar
første ledd Transportörensannetog
skal ikke overstige sammanlagda ansvar
den enligt första och and-ansvarsgrense

ville ha gjeldt styckena fåret- intesom ra
første ledd vedter överstiga den an-

alt det godstap skul-svarsgrånsav som
gjelder.ansvaret ha gällt enligt förs-
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anførte ansvarsgränsansvarsgran- som
enligtville ha gälltskullevaeresomse,

tilfzelde afgzeldende i vid förlust1 avmom.
det gods,af alt godstab detallt an-som

erstatningsan- gäller.svaretsom
omfatter.svaret Finland ärinomsjötransportVid avtal om

till 17 sår-begränsattransportörens ansvar
detkilovarjefördragningsrätterskilda av

bruttovikt.godsetsskadadeförlorade eller
denöverstigafårdröjsmål inteförAnsvaret

transportavtalet.enligttotala frakten

enhetslastatför§281 Ansvarsgränsenenhedslastetfor§ Ansvarsgränsen281.
godsgods.

liknandelastpall ellercontainer,lignende Harpallet ellercontainer,Anvendes en
förtransportanordning använtsskalgodset, attsamletiltransportindretning samman-at

§280tillämpningvidskallföra godset,enhed, derandenenhverellerethvert kollo av
enligtenhetkolli ellervarjepakkettransportdokumentetanført i somannansomer

förpackad itransportdokumentet är trans-indretning,vedkommende eti anses som
kolli ellerportanordningen,anvendelsenved ettenhed enkollo eller somansesen

transportanord-godset iövrigt skallenhet. Iindret-godset iskalherfra§af 280. Bortset
Om självaenhet.ningen trans-selveenhed. Erénning trans- som enansessomanses

ska-gått förlorad ellerportanordningen harbe-blevetgâet tabt ellerportindretningen
särskilddennadats, skallszerskiltskal de en-skadiget, enanses somensomnne anses

harden inte eller sätthetpå ägsejes af eller annatdenmed mindreenhed, oman-
tillhandahållits transportören.rådighed aftilmåde stillet transportø-den aver

ren.

grundesikke§ på282. Ansvar trans- siginte grundar§282 Ansvarsom som
portaftalen. transportavtalet

BestemmelserneStk. 1 transportø- från och begräns-frihetStadgandenaom om
ansvarsbegraensningerindsigelser gäller ävenning transportörensogrens ansvarav

ikkekravetselvanvendelse,finde påskal inte grundashonomtalan trans-om motom
transportaftalen.grundes portavtalet.

BestemmelserneStk. 2 transportø- från och begräns-frihetStadgandenaom om
ansvarsbegraensningerindsigelser harning transportörens motsva-ogrens ansvarav

kra-dersomanvendelse,tilsvarende någonfinder väckstillämpning talanrande motom
rejses mod vi-dennetransportøren ochförvet transportörensomnogen, svararsom

handlede ihanbeviser, förhfter for, han ellerat i tjänstenhan har handlatattog sar
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stycket vid förlustVed avtaleVed avtale taomom
allt det godsisjøtransport innen-sjøtransport i innen- somav

gäller.iriksfart Norgeriksfart i Norge ansvareterer
transportørenstransportørens an-an-

begrenset til 17til 17begrenset svarsvar
kilo-for hvertfor kilo- SDRSDR hvert

bruttovek-bruttovek- gram avgram av
det godsgodsdetten ten somavsomav
eller skadet.skadet.eller tapttapt erer

forsin-Ansvaret for
kelse skal ikke overs-
tige den samlede
frakt etter transpor-
tavtalen.

§281 för enhetslastatAnsvarsgränsen§ enhetslastetved281 Ansvarsgrensen
godsgods

container, liknandeHar lastpall ellerlignendeellercontainer, pallBrukes en
transportanordning förskal använtså godset,for samle atttransportinnretning samman-

280§föra godset, skall vid tillämpningienhethvert kollo eller trans- avsomannen
varje kolli eller enhet enligtinn-å pakket iangisportdokumentet annan somvaare
transportdokumentet förpackad iärenhetkollo eller én trans-retningen, ettanses som
portanordningen, kolli eller§280. øvrig skalved anvendelsen For ettsom enansesav

övrigt skall godset i transportanord-enhet. Iéntransportinnretningenigodset anses som
ningen enhet. Om självagåttselvtransportinnretningen trans-enhet. Er anses som en

denne gåttportanordningen har förlorad eller ska-skadet,eller blitttapt ensomanses
dats, skall denna särskildellereietmindre densärskilt enhet med anses som en-ener

påhet den inte eller harägs sättpå måte skaffet annattransportøren. omavannen
tillhandahållits transportören.av

§ § på282 Ansvar ikke på 282 inte grundasAnsvartrans- trans-som grunnes som
portavtalen portavtalet

Reglene innsigelser frånBestämmelserna frihet och be-transportørensom og om
for hans gjelder gränsningselv gällertransportörensgrensene ansvar om av ansvar

kravet ham ikke på påtalan honom inte grundasävenmot transpor- motgrunnes om
tavtalen. transportavtalet.

Reglene innsigelser frihet från be-Bestämmelserna ochtransportørensom og om
for hans gjelder tilsvarende gränsning hartransportörens mot-grensene ansvar av ansvar

hvis kravet nå-svarande tillämpning talan försrettes mot transportøren motnoen om
for, denne godtgjør han har för och dennetransportörenatsvarer og gon som svarar

handlet i tjenesten å fullføreeller for visar han har tjänsten förhandlat i ellerattopp-
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fullgörande.fuldføreforeller uppdragetsaf tjenestenudøvelsen at
åläg-kansammanlagdaDet ansvaret somopgaven.

hanpå- dekan ochsamlede transportörenStk. 3 Det sompersonersomansvar, gas
överstiga ansvarsgränser-haefter fårhan intedem, för,lzegges transportøren og svarar

detilfwlde overstige 280enligtikan ikkefor, noget na
§fremgår 280.afsomansvarsgrnser,

ansvarsbe-tillansvarsbegr2ens-til §§ Tab af Förlust rätten283. 283retten av
gränsningning.

in-föreliggeransvarsbegränsningsitbegratnseansvarlige kan ikke tillDen Rättan-
skadaorsakathar for- själv haselv visasgodtgøres, handet denhvis förat te somsvar,

ochvårdslöshetgroftforsaetligt eller uppsåtligen ellervoldt tabet uagtsomt og grovav
skullesannoliktsandsynligvis skadasådant sådantabförståelse af, insiktmed med attat

forårsaget.ville blive uppkomma.

for dzekslast. dåckslast§ 284. Ansvar för§ Ansvar284

medstridstriddaak, i igods däckStk. Transporteres gods1 Transporteras
§§,275-278i§263,bestemmelsenmed transportø- oavsett§ transportören,263 ärer

sådan- uteslutandefor äransvarlig§§ 275-278, skadaför enansvariguanset somren,
frågaaffølgeudelukkende däck. Ipåskader, omföljd transportener ensomne av

§§.283bestemmelser ochSaerlige 280på dxk. gälleromfattningtransporten ansvarets
stridipå däck§§ 280 283.findes i gods har transporteratsOmansvaret ogom

underidankgodsStk. avtal transport2 Er uttryckligttransporteret med omett
ansvarsbegräns-aftaleudtrykkelig tillmedstrid transport inte rättföreliggerdäckomen

tilikkeföreligger der kapitel.dzek,under ret dettaenligtningan-
kapitel.efter dettesvarsbegrnsning

under-för§under- 285 Transportörensfor§ 285. Transportørens ansvaransvar
transportörtransportør.

delvishelt ellerdel- Utförshelt ellerUdføresStk. 1 transporten enavtransporten
förblir transportörenundertransportörforbliverundertransportør,vist af an-trans-en

kapiteli dettastadgandenasvarig enligtaf bestem-ansvarlig i medførdog somportøren
helasjälv hade utförthanhan selv transporten.kapitel,i dettemelserne omomsom

avtalatsuttryckligen harOm det attheleudførthavde entransporten.
utförasskallbestämd deludtrykkeligt aftalt,Stk. det transporten2 Er at avaven
fårundertransportör,namngivenafskal udføres trans-afbestemt del transporten en en

förfrånförbehålla sig frihetkan portörenundertransportør,navngiven transpor- ansvar
vilkenhändelseorsakastab, skadaansvarsfrihed forforbeholde sig enavtøren som

i undertransportö-medan godsetindtrazffer, inträffar ärhaendelse, dervedforårsaget en
visaåliggervård. Det transportören atti undertransportørensgodsetmedens rensvar-er

händel-sådanforårsaget skadan har orsakatstabetfor,Bevisbyrden attat av enetgt. er
påhvilerhaendelse,sådanaf transportø- se.en
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draget. uppdragets fullgörande.
Det samlede påleggeskan Det sammanlagda åläg-kanansvaretansvar som som

de han for, och detransportøren hantransportörenog personer svarer gas personer som
skal ikke overstige fårför, inte överstiga ansvarsgränser-etteransvarsgrensene svarar
§ 280. enligt 280na

§ 283 Tap til ansvarsbegrensning §283 Förlustretten till ansvarsbe-rättenav av
gränsning

Rätt tillEn ansvarsbegränsning föreliggeransvarlig kan in-ikke begrense sitt ansvar
fördersom den visasdet själv hagodtgjøres orsakathan skadaselv har voldt teat som

uppsåtligen eller vårdslöshetforsettlig eller ochuaktsomt medtapet grovt av grovog
förståelse med insikt sådan skada sannoliktslikt skullesannsynligvis ville attat tapav

uppkomma.oppstå.

§§ 284 Ansvar för284 däckslastforAnsvar dekkslast

Transporteras gods påTransporteres däck ipå strid medgods dekk stridi med
263 §§263, är bestämmel-transportören,reglene i oavsetttransportøren uansetter

i 275-278 §§,§§ ansvarig för275 til 278, skadaansvarlig for sernatap ute- somsom
uteslutande följdlukkende är påfølge på transportentransporten en aver en av
däck. frågaIdekk. omfattningOm gälleromfang §§gjelder 280 ansvaretsansvarets om
280 och §§.283283.og

Om gods harEr pågods däck ipå dekk stridi strid med transporteratstransportert
med uttryckligt avtaluttrykkelig avtale underunder dekk, ett transporttransport omom
däck föreligger inteföreligger tillikke ansvarsbegräns-til rättansvarsbegrensningrett et-
ning enligt detta kapitel.dette kapittel.ter

§ 285 §285Transportørens Transportörens för under-for under- ansvaransvar
transportörtransportør

UtförsUtføres helt eller delvishelt eller delvis transportentransporten av enav en
undertransportør, undertransportör förblirforblir transportörentransportøren an-an-

svarigsvarlig enligt bestämmelsernareglene i dettai dette kapitelkapitteletter som om
han han självselv hadde hade utförtutført helahele trans-transporten. som om

Er det uttrykkelig avtalt bestemt porten.delat en
Om det uttryckligenskal har avtalatsutførestransporten navngittav attav enen

undertransportør, bestämd del skallkan utförasforbe- transportentransportøren av av
holde namngiven undertransportör, fåransvarsfrihet for voldt ved trans-tap enseg
hendelse förbehållaportören sig frihet fråninntreffer förgodset isom ansvarmens er
undertransportørens skada orsakas händelse vilkenvaretekt. Transportø- som av en

inträffarhar bevisbyrden medan godset i undertransportö-for ärvoldt vedren at tapet er
vård.slik åliggerhending. Det visatransportörenen attrens

Forbehold skadan har orsakats sådan händel-ledd attkan likevel ik-etter annet av en
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dockFörbehåll enligt 2 är utanren. ver-mom.
2Stk. 3 forbehold i medfør af stk.Et under-kan väckastalan intekan moter om

såfremt retslige skridtdog uden Virkning, idomstolvidtransportören angessomen
vedikke kan mod undertransportørentages 310

i medførdomstol, der kompetenten er
§§af 310-311.

§ 286. Undertransportørens §286 Undertransportörensansvar. ansvar

for denansvarligUndertransportøren Undertransportören ansvarig enligtärer
deudfører, efterdel af han delregler för dentransportörentransporten, samma som

bestemmelser han utför. Stadgandena itransportøren. transportensamme som av som
§§ tilsvarende anvendelse.282 283 finder §§282 och 283 har motsvarande tillämp-og

påtaget sigStk. 2 Har ning.transportøren an-
pålagt dette kapitel,der ikke ham i Om åtagithar sigtransportörenersvar, ansvar
på sådanneafkald rettigheder,eller givet det följer detta kapitel ellerutöverer som av

såfremtbundet,undertransportøren kun avstått från rättigheter enligt detta kapitel,
skriftligt samtykke hertil.han har givet undertransportören bunden endastär om

han har lämnat skriftligt samtycke.

§ §287. Fzelles 287 Gemensamtansvar. ansvar

Ärbåde under-Stk. både1 Er och undertrans-transportörentransportøren og
solida-ansvarlig, haafter de ansvariga de solidariskt.portörentransportøren svarar

åläg-risk. Det sammanlagda kanansvaret som
på-Stk. samlede kan2 Det och undertransportörentransportörenansvar, som gas

laagges undertransportøren fåroch de de för intetransportøren og personer som svarar
for, kan ikkede de hafter överstiga enligt 280ansvarsgränsernasamt ompersoner,

i§280overstige de fastlagte inte följer 283annatansvarsgrän- av
følger af § 283.med mindre andet Stadgandena i hin-detta kapitel inteutgörser,

kapitelStk. 3 Bestemmelserne i dette der för avtal mellan transportö-om om regress
aftaleudgør ingen hindring for och undertransportören.omansvar ren

undertrans-mellem transportøren ogregres
portøren.

§ Reklamation. § Reklamation288. 288

Stk.Stk. godset 1 Dersom Har godset läm- Har1 Er mottagaren
förstaintemodtageren ikkeudleveret, uden senastatt mot-nats ut utanat se-

denhverdag vardagen efterførste skriftligenmodtageren har gi- nest tagaren
dågod- godsetefter den dag, underrättat dag över-trans-vet transportøren

till honomoverleveret minsk- lämnadesskriftlig meddelelse blev portörenset om
underrät-givet ning skada skriftligenskade, til ham, har ellertab eller somom

skrift- bordehan har ellermodtageren har transportörentattransportøren omsom
skadaellerburde lig underretning ha iakttagit, och förlustopdaget eller om om
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ke gjøres gjeldende dersom sak ikke kan se.
reises undertransportøren ved Förbehålldomstolmot enligt andra stycket dockär

kompetent i §med 310. verkan talansom utan inte kaner samsvar väckasom mot
undertransportören vid domstolen som an-

i 310ges

§ 286 Undertransportørens §286 Undertransportörensansvar ansvar
Undertransportøren ansvarlig for den Undertransportören ansvarigär enligter

del han utfører,transporten reglerav etter för dentransportören delsamme samma som
regler Reglene §§transportøren. i 282 hansom utför.transporten Bestämmel-av som

283 gjelder tilsvarende. i 282og och §§283 har motsvarande till-serna
Har påtatt förpliktelsertransportøren lämpning.seg

det følgerutover dette kapittel Omellersom har åtagittransportören sigav ansvar
fraskrevet slike rettigheter, under- utöver vad följerseg detta kapitel ellerer som av

baretransportøren bundet dette når avståtthan från rättigheter enligt detta kapitel,av
har gitt skriftlig samtykke. undertransportörenär bunden endast om

han har lämnat skriftligt samtycke.

§ 287 Felles 287 § Gemensamtansvar ansvar
ÄrEr både bådeundertranspor-transportøren ochtransportören undertrans-og

ansvarlige, heftertøren de solidarisk. ansvarigaportören de solidariskt.svarar
Det samlede Detkan pålegges sammanlagda åläg-kanansvar ansvaretsom som

undertransportørentransportøren de ochtransportören undertransportörenog gasog
de for, och deskal ikke overstige de fårpersoner för, intesvarer personer som svarar

§ 280 överstigamed mindreetter enligtansvarsgrensene ansvarsgränserna 280an- om
følger § 283. intenet följer 283annatav av

Reglene i dette kapittel Bestämmelsernaikke til hinder i detta kapitel inteutgörer
for avtale hindermellom för avtal mellantransportørenom regress trans-om regress

undertransportøren. ochportören undertransportören.og

§ 288 Reklamasjon 288 § Reklamation

Er godset utlevert Har Har godset läm- Harmottageren mottagaren
uten mottakeren ikkeat første till inte förstasenest nats ut mottaga- senast
har gitt hverdagtransportø- den denne vardagen efter denetter utan attren

skriftlig melding dag godset bleren skriftligen underrät- dådag godset över-over-
eller skadetap levert til ham,om gitt lämnades tilltransportören honomtat om
mottakerensom skrift- minskningtransportøren eller ska- skriftligen underrät-

hadde oppdaget el- lig melding da han har ellertap transportörentatom som om
ler burde ha oppda- eller skade på borde ha iakttagit, förlust eller skadaav
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el-förlustensochellerpå minskningensskadeellertab omopdaget,have og om
allmännaskadanslerhvad allmännaskadansgodsetskadensellertabets om,og

rekla-beskaffenhetgodsetskade,eller ut-tabslags art,almindelige ansesnatur,
god-mation,detsådantgzelder, lämnat ansesdetud-forgodsalt ansesanses

vi-inteannatbeskrivits iafmangel set,harigodset trans-stand, omi denleveret
sådantutlämnatportdokumentet,udle-formodbevis sas,i ombeskrevetsom

ibeskrivitshardetOmvisas.sådan intei annattransportdokumen— veret en
transportdokumen-ellerbeskre- minskningenstand,modbe-ikkehvis somtet,

sådanteller,kundetransportdoku- inteskadan teti omKunnevis føres. vetta-
harintedokumentutläm-vidhvis iakttaseller, etikkeskaden mentet,ellerbet

iutfärdats, gottdet-gällerik- nandet, syn-dokumentsådantdetgatlderopdages,
Omtillstånd.ligtsådangodiudstedt,kedenhvis un-omsammaersamme,
ska-ellerförlustenharintederrättelsestand. Varsynligmeddelelse ta-skriftlige
iakt-kundeintedanikkeskaden lämnats treeller senastbetgivetikke senester

överlämnan-viddärefter.overleve- dagar tasvedsynligudleve-efterdagetre
detsammagällerdet,tils-geelderringen,ringen.

under-skriftligskrift-hvisvarende, om
läm-harinterättelseik-underretninglig

dagar15inom15inden natsgivetke er
därefter.godsetefter,dage at

tiloverleveretblev läm-intebehöverunderrättelseSkriftlig
modtageren. konstate-harskadaellerförlust som. omnasSkriftlig2Stk.SkriftligStk. 2 godset.besiktningvid avrats gemensamikkeunderretningkratvesmeddelelse er skadaföransvariginteärTransportören

el-tabforfornødensåfremtikke,dog utlämnandetmeddröjsmålföljd avtill avskade,lertilstandgodsets ersomer harunderrättelseskriftligintegodset omfeel-vedkonstateretiundersøgtblevet ef-dagar60inomtransportörentilllämnatsafundersøgelselesudle-vedfaellesskab tillöverlämnades mottagaren.godsetatttergodset.veringen. under-dentillfår lämnasUnderrättelse
ellergodsethar lämnatansvarlig uttransportörikkeStk. 3 Transportøren somer

ud-med transportören.tillforsinkelseaffølgetabfor som
underret-skriftligmindremedleveringen,

efter,dage60inden atgivetblevetning er
modtageren.tiloverleveretblevgodset

dentilgiveskanUnderretningStk. 4 un-
godset,udleverethardertransportør, som

tileller transportøren.

haverivid§ Bidrag gemensamt289havari.almindeligttil§ Bidrag289.

transportö-§§274-288iStadgandena omBestemmelserne transportørens an-om
på godsskadaellerförlustför§§ 274-på gods iskadeaf eller avtabfor ansvarrenssvar
rätt attfrågaigäller mottagarensävenmodtagerensafgørende for omtillige ret288 er
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hva slagsget, godset, hvaog om og ochom minskning- och förlustens el-om omeller skadetap det slags eller skadetap eller skadans all- ler skadans allmännaens
gjelder, alt det gjelder,anses anses männa beskaffenhet,art, .anses ansesgods for utlevert i godset, når ik-annet godset utlämnat så- godset, in-annatomslik stand be- ke godtgjøres, forsom ut- dant det har beskri- visas, utlämnat så-te
skrevet i levert itransport- slik stand vits i transportdoku- dant det har beskri-
dokumentet när beskrevet ian- som in- vits imentet, transportdoku-annatom

ikke godtgjøres.net transportdokumen- visas. Omte eller,mentet omVar eller ska-tapet eller det ikketet, om minskningen eller sådant dokument in-
den ikke synlig ved utstedt transport-er skadan inte kunde har utfärdats, ite
utleveringen, gjelder dokument, i god iakttas vidsyn- utläm- synligt tillstånd.gott
det skrift- lig tilstand. Varsamme om tapet nandet, gäller det- Om förlusten eller
lig melding ikke eller skaden ikkeer sådan skadan inte kundesamma om un-gitt dagar synligtre vedsenast overleve- derrättelse inte har iakttas vid överläm-

utleveringen.etter ringen, gjelder det lämnats nandet gällersenast det-tre
skriftligsamme dagarom därefter. skriftligsamma om

medling ikke gitter underrättelse inte
innen 15 dager deret- har lämnats inom 15
ter. dagar därefter.

Skriftlig melding ikke fortrenges ellertap Skriftlig underrättelse behöver inte läm-
skade fastslått ved felles besiktigelsesom er förlust eller skada har konstate-nas om somgodset.av vid besiktningrats godset.gemensam avTransportøren ikke ansvarlig forer tap Transportören inteär ansvarig för skada

følge forsinket utlevering,som medav till följd dröjsmål med utlämnandetav avmindre det gitt skriftlig melding innen 60er godset inte skriftlig underrättelse harom
dager godset bleetter overlevertat til mot- lämnats till inomtransportören 60 dagar ef-
takeren. det godsetter överlämnadesatt till mottaga-

Melding kan gis til den undertransportør ren.
har utlevert godset, eller tilsom transportø- Underrättelse får lämnas till den under-

ren. hartransportör lämnat godset ellerutsom
till transportören.

§289 Felleshavaribidrag §289 Bidrag vid haverigemensamt
Reglene transportørens forom Bestämmelsernatap i 274-288 §§ansvar trans-om
eller skade på gods §§i 274av til 288 gjelder portörens för förlust påeller skadaansvar av

tilsvarende for mottakerens til å ånekterett gods gäller frågaiäven rättmottagarensom
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haverividbidragbetala gemensamtvägrahavari,almindeligttilbidragetil nzegte atat
skyldighet att utgeoch transportörens er-bi-pligt tilfor at erstattetransportørensog

bärgarlönellerbidragsådantsättning förbjaergeløn,havari elleralmindeligtdrag til
betalt.harmottagarenbetalt.modtageren har somsom

SKADESTÅNDSANSVARAVSÄNDARENSERSTATNINGSANSVARAFSENDERENS

skadestånds-regel§ Allmän290ansvarsregel. omAlmindelig§ 290.
ansvaret

skadaansvarig förinteAvsändaren ärder somtab,ansvarlig forikkeAfsenderen er
elleruppkommit för transportörenhar un-undertranspor-ellertransportørenrammer
på farty-skadainbegripetdertransportören,mind-medpå skibet,skadeherundertøren,

ellerfelorsakatsskadan harinteafforsømmelse get, avellerfejlskyldestabet omre
någonsjälv ellerhonomförsummelsefor.heefterhan avselv ellerham nogen,

avsända-vilkenförför. Denhanfor,hzefterafsenderende svararheller sompersoner,er
inteansvarighellerinteärskade,sådan omellersådant tabansvarlige for ren svarar

försummelseellerfelorsakatsskadan harforsøm-fejl ellerskyldestabet avmindremed
hannågonellersjälvhonomhaefter svararhan somellerselvafmelse ham avnogen,

för.for.

gods§ Farligt291gods.§ Farligt291.

godsfarligtöverlämnatavsändarenHarfarligtoverleveretafsenderenStk. 1 Har
undertranspor-tillellertill transportörenundertrans-eller engods til transportøren en

godsets§ upplysaenligt 257törfarlige att omgodsets utanoplyseuden atportør om
säker-nödvändigaochbeskaffenhetfarligasikkerhedsfo-nødvendigebeskaffenhed og
godsetdenoch harhetsåtgärder mottarden,§257, har somjfr.ranstaltninger, somog
farligadesskännedomeljestinte hellermådepå anden omikkegodset,modtagethar

ansvarigavsändaren motbeskaffenhet, ärbeskaffenhed,farligetil detskendskab er
undertransportörvarjeochtransportörenforansvarligafsenderen transportørenover
skadakostnader ochför upp-omkostning- somfor annanundertransportørenhverog

anledningmed transportenkommer avfra avhidrørertab, derandet transportener og
under-ellergods. Transportörensådantunder-ellersådant gods. Transportørenaf

efter omstän-sådant fallfår itransportörenforholdene losse,efterkantransportøren us-
förstöraelleroskadliggöralossa,digheternaudengodseteller tilintetgørekadeliggøre

ersättning.betalaskyldighetgodset attutanerstatning.til betalepligt at
medgodsetomhändertagitharDengodset imodtagetharStk. 2 Den, somsom

fårbeskaffenhetfarligadesskännedomfarligedetskendskab tilmed omsin varetaagt
åberopa 1dock intepåberåbe sig stk.ikke mom.kanegenskaber,

förfarasigvisar utgöraGods personudgøre faresigviserGods,Stk. 3 somatsom
efterfår transportörenegendom,eller om-ejendom, kanfor eller transportørenperson

för-elleroskadliggöralossa,ständigheternalos-omstaendighederneefteri andre tilfzelde
ersättning.betalaskyldighetstöra attpligt utanudentilintetgøreelleruskadeliggørese,

erstatning.til betaleat
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betale felleshavaribidrag for betala bidragvägratransporta- vidatt have-og gemensamt
plikt til å felleshavaribidrag ochrens erstatte el- transportörens skyldighet att utge er-

ler bergelønn mottakeren har betalt. sättning sådantför bidragsom eller bärgarlön
har betalt.mottagarensom

AVSÄNDARENS SKADESTÅNDSANSVARSENDERENS ERSTATNINGSANSVAR

§ 290 Alminnelig ansvarsregel §290 Allmän regel skadestånds-om
ansvaret

Senderen ikke ansvarlig for voldt Avsändaren inteär ansvarig för skadataper som
eller undertransportøren, hartransportøren her- uppkommit för ellertransportören un-

under påskade skipet, dertransportören,med mindre inbegripet skada påtapet farty-
skyldes feil eller forsømmelse ham selv inte skadan harget, orsakats fel ellerav om av
eller han försummelsefor. Heller ikke honom själv eller någonnoen svarer er av

senderen for, ansvarlig, han för. Den för vilkennoen som avsända-svarer som svarar
med mindre skyldes feil eller forsøm- inte hellertapet är ansvarig interen svarar om
melse ham selv eller skadanhan for. har orsakats fel eller försummelseav noen svarer av

honom själv eller någon hanav som svarar
för.

§ 291 Farlig 291 §gods Farligt gods

Har senderen Haroverlevert farlig gods avsändarentil överlämnat farligt gods
tillellertransportøren undertransportør transportören eller till undertranspor-en en

å opplyseuten godsets farlige törbeskaffen- enligt §257 upplysautan godsetsattom om
het nødvendige farligasikkerhetstiltak beskaffenheti och nödvändiga säker-og samsvar
med § 257, kjenner hetsåtgärderden och hargod- den godsetmottarog mottarsom som

ikke ellers til dets intefarlige hellerset beskaffenhet, eljest kännedom dess farligaer om
senderen ansvarlig beskaffenhet,overfor är avsändaren ansvarigtransportøren motog
enhver undertransportør for kostnader transportören och varje undertransportörog

følge för kostnaderannet tap ochslikt skadatransportensom av annanav som upp-
gods. Transportøren kommereller undertransportø- med anledning transportenav av

kan forholdene sådantlosse, gods.etter uskadeliggjø- Transportören ellerren under-
eller ødelegge godset får sådantplikt å itil be- transportören fall efterre uten omstän-

tale erstatning. digheterna lossa, oskadliggöra eller förstöra
Den har godsetgodset i sin skyldighet betalamottatt varetekt ersättning.utansom att

med kjennskap til dets farlige Denbeskaffenhet, har omhändertagit godset medsom
kan ikke påberope kännedomreglene i første ledd. dess farliga beskaffenhet fårom

Gods viser å dock inte åberopainnebaere fare bestämmelsernafor i förstasom seg
eller eiendom, kan stycket.person transportøren et-

forholdene losse,ter uskadeliggjøre Gods visar sigeller fara förutgörasom person
ødelegge plikt til å betale eller egendom, fårerstatning.uten eftertransportören om-

ständigheterna lossa, oskadliggöra eller för-
störa skyldighet betala ersättning.utan att
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ANDRAOCHKONOSSEMENTKONOSSEMENT OG ANDRE
TRANSPORTDOKUMENTTRANSPORTDOKUMENTER

§ 292. §Konnossement. 292 Konossement

Stk. 1 Ved konnossement Bill of La-et
förståsladingofbillding forstås Med konossementdokument,et

1 der tjener dokumentbevis for aftale ett somsom en om
sjötrans-avtalbevis1 utgör etthar mod-søtransport, omat transportøren omog
mottagithartransportöreneller ochlastet godset, atttaget port omog

och2 godsetbetegner sig eller lastatkonnossement ellersom
el-ordet konossementmedindeholder 2 betecknasbestemmelse atsom en om,

transportörenåtagandeinnehållerpåtager sig lerkuntransportøren udlevere ett avat
dokumen-endastgodsetgodset mod dokumentets lämna attmottilbagelevering. utatt

Stk. återställs.2 Et konnossement kan udstedes til tet
tilltill vissfår ställasbestemt eller Konossementordre eller til ihaen- man,en person

innehavaren.tillorder ellerdehaveren. ellerSelv visskonnossementet ud- manom er
visstillställtärstedt til bestemt konossementEttdet mansomen person, anses som

detorderkonossement,ordrekonnossement, med mindre udstede- ett omsomanses
överlåtelseförbehållhar gjortsforbehold inte har motmod ge-overdragelsetagetren

liknan-ellerordertillickeved uttrycketordene ikke til ordre eller lignende. nom
Stk. 3 I forholdet de.mellem transportøren

förvillkorenbestämmerindehaver af konnossementet, Konossementetikkeog som
såvittutlämnande,ochafsender, godsetsbestemmer konnossementet vil- transport an-er

ochmellan transportörenkårene förhållandetfor gårbefordring udlevering af god-og
änkonossementetinnehavareBestemmelser iset. transportaftalen, der ik- avannanen

iBestämmelserke transportavta-avsändaren.i konnossementet, kan ikkeoptageter
fårkonossementettagits in iinte hargaeldende letfor sådangøres indehaver, somover

innehava-sådanmedmindre gällandekonnossementet inte göras mothenviser til en
innehållerintedem. konossementetsåvida enre,

dessa.tillhänvisning

Genomgångskonossement293§§293. Gennemgangskonnossement.

förståsgenomgångskonossement ettMedStk. 1 gennemgangskonnossementVed
detvilketi trans-attkonossementangives,forstås det angeskonnossement, hvoret
utföras änskallgodset enaf flere merskal udføres porten avaf godset avat transporten

transportör.end én transportør.
genomgångskonos-utfärdarDen ettStk. udsteder2 Den, somgennemgangs-som

särskilt konos-idettillskall ettszerskilt attsementfor,konnossement, skal at sesørge
delutfärdas för trans-del af sement avenudstedt forkonnossement, trans- somen

enligtgodset transporterasattunder portengodsetangiver, transport angesporten, at er
genomgångskonossement.gennemgangskonnossement.
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KONOSSEMENT OCH ANDRAOGKONNOSSEMENT ANDRE
TRANSPORTDOKUMENTTRANSPORTDOKUMENTER

§292 Konossement§ 292 Konnossement

bill of lading förståsMed konossementförståsladingbill ofMed konnossement
dokumentdokument ettet som

sjötrans-avtalbevissjøtrans- utgöravtalebevis for ett omomomensom er
har mottagitoch transportörenellerharfor port attmottatttransportørenport at omog

godset ocheller lastatlastet godset, og
el-med ordet konossementbetecknaskonnossementbetegner seg somsom

åtagandeinnehållerler transportörenbestemmelseeller inneholder ettat avomen
endast dokumen-lämna godsetå god-påtar utleverebare mot attatt uttransportøren seg

återställs.dokumentet.tilbakelevering tetset mot av
får till viss tillställasKonossementbe-utstedes tilkanEt konnossement man,en

till innehavaren.viss eller order ellerellertil bestemt manstemt personenperson,
till vissställtEtt konossement ärkonnosse-Ettil ihendehaveren.ordre, eller mansom

det inteorderkonossementtil bestemtutstedt ett omanses somment personsom ener
överlåtelseförbehållhar gjortsmed mind-ordrekonnossement mot genometsomanses

liknande.till order elleruttrycket ickeikkeved uttrykketforbeholddet tattre er
förvillkorenKonossementet bestämmertil lignende.ordre eller

såvittutlämnande,godsets ochvilkårene forbestemmer transportKonnossementet an-
går förhållandet ochmellan transportörengodset i for-utleveringentransporten avog

innehavare konossementet änholdet mellom transportøren en avannanannenenog
iavsändaren. Bestämmelsersenderen. transportavta-innehaver konnossementet ennav

fårlet inte har tagits in i konossementetikkei transportavtalenBestemmelser somersom
sådan innehava-inte gällandegiøres görasikkekaninn i konnossementet, mottatt en

innehållersåvida konossementet intemedinnehaver,gjeldende overfor slik enre,en
hänvisning till dessa.henviser tilmindre konnossementet dem.

293§ Genomgångskonossement§293 Gjennomgangskonnossement

förståsgenomgångskonossementMedförståsgjennomgangskonnossement ettMed
i vilket detkonossementangitthvori det att trans-konnossement at trans- angeset er

godset skall utföras änutføresgodset skal porten mer enavporten avenn enav merav
transportör.transportør.

genomgångskonos-utfärdarDengjennomgangskonnos-utstederDen ettsomsom
i särskilt konos-skall till detsaerskilt konnosse-forskal ettsement attatsement, sørge se

delutfärdas förangirdel trans-utstedt for sementtransporten avenment somen av
enligtgodsetpå gjennom-godset under transporterasattportentransportat angeser

genomgångskonossement.gangskonnossementet.
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§ få294. Aflasterens til konnosse- §294 Avlastarens få konossementat rättret att
ment. När har mottagit godset,transportören

Stk. Når modtaget1 har skall han på avlastarens begäran utfärdatransportøren
på forlangendegodset, skal han aflasterens mottagningskonossement.

udstede modtagelseskonnossement. Sedan godset har lastats skall ombordko-
NårStk. godset indlastet, kan atlas-2 utfärdas avlastaren begär det.nossementer om

der udstedes ombordkon-forlange, Om mottagningskonossement har utfärdatsteren at
Såfremt der udstedt modta- skall återlämnasdet ombordkonosse-nossement. närer

tilbageleve-gelseskonnossement, skal dette utfärdas. Ett mottagningskonosse-mentet
når udstedes.ombordkonnossementet ombordkonossementutgör sedanment ettres,

påteg-Et modtagelseskonnossement med på dokumentet har antecknats namnet
påning det eller de skibe, godset det eller de fartyg godset har lastats inavnetom som

indlastet datoen for indlastningen, tiden för lastningen.samter og
udgør ombordkonnossement. Avlastaren har få särskilda konos-et rätt att

Stk. 3 Aflasteren kan kraeve szerskilte för delar godset, det kan skesement av om
nårkonnossementer for dele af godset, det väsentlig olägenhet.utan

ikke medfører vzesentlig ulempe.

§ 295§295. Skibsførerkonnossement. Befälhavarkonossement

har undertecknatskonnossement, underskrevet af Ett konossementEt somsom er
på på det fartygskibsføreren det skib, befälhavaren transpor-transporterer somavsom

undertecknatgodset, skal for underskrevet godset skallterarat anses varaanses vzere
på på transportörens vägnar.transportørens vegne.

§ innehåll296. §Konnossementets indhold. 296 Konossementets

Stk. innehålla uppgiftI Et konnossement skallskal indeholde Konossement om
oplysninger 1 uppgift dessgodsets inbegripetart, omom

Godsets förherunder nödvändiga märkendets farlige farliga egenskaper,art,
egenskaber, stycketalde nødvendige identifiera godset, kolli- elleridentitets-samt att
marker, kolli- uttryckteller stykantal dess mängdgodsets godsets vikt ellersamt samt

eller masngde, udtrykt på måde, på enligt avlastarensanden alltvzegt sätt,annat upp-
i henhold til aflasterens oplysninger, gifter,

Godsets indpakningens till-2 förpackningens synligasynlige til- godsets ochog
stand, stånd,

Transportørens 3 där hanhovedforret- ochtransportörens ortennavn og namn
ningssted, har sitt huvudkontor,

4. Aflasterens 4 avlastarensnavn, namn,
når 5Modtageren, denne angivet af denna harnär angettsmottagaren, aver

aflasteren, avlastaren,
6 transportavtalet angivna last-i transportaftalen anførte indlast- den iDen

dag dåningshamnen och denningshavn datoen for transportörentransportørensog
i denna hamn,denne havn, godsetmodtagelse af godset i mottog
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§ 294 Avlasterens til konnossementrett 294 § Avlastarens fårätt konossementatt
Når hartransportøren godset,mottatt När transportören har mottagit godset

skal han krav fra avlasterenetter utstede skall han på avlastarens begäran utfärda
mottakskonnossement. mottagningskonossement.

Når godset lastet, kan avlasteren kreveer Sedan godset har lastats skall ombordko-
ombordkonnossement. Er mottakskonnos- utfärdas avlastarennossement begär det.om

utstedt, skal dette leveressement tilbake når Om mottagningskonossement har utfärdats
ombordkonnossement utstedes. Mottak- skall det återlämnas när ombordkonosse-
skonnossement med påtegning navnet utfärdas.om mentet Ett mottagningskonosse-
på det eller de skip godset lastet på,som utgörer ombordkonossementment ett sedan

dagen for lastingen, utgjørog ombord-om på dokumentet har antecknats pånamnet
konnossement. det eller de fartyg godset har lastats isom

Avlasteren kan kreve saarskilte konnosse- tiden för lastningen.samt
for delermenter godset, når det ikke Avlastarenav har fårätt särskilda konos-att

medfører vesentlig ulempe. för delarsement godset, det kan skeav om
väsentligutan olägenhet.

§295 Skipsførerkonnossement 295§ Befälhavarkonossement

Et konnossement undertegnet Ett konossementsom er har undertecknatsav som
skipsføreren på det skip befälhavarentransporterer på detsom fartygav transpor-som
godset, for å undertegnet påanses godsetterar skallvaere undertecknatanses vara
transportørens påvegne. transportörens vägnar.

§ 296 Konnossementets innhold 296 § Konossementets innehåll

Et konnossement skal inneholde opplys- Ett konossement skall innehålla uppgift
ning om om

1 godsets herunder dets farligeart, godsets inbegripet dessegen- art, farliga
skaper, nødvendige identitetsmerker,samt egenskaper, nödvändiga märken för att
kolli- eller stykktall godsets vekt eller identifiera godset,og kolli- eller stycketal samt
mengde uttrykt på måte, alt godsets viktannen eller mängd påsom uttrycktopp- annat
gitt avlasteren;av alltsätt, enligt avlastarens uppgifter;

2 godsets pakningens synlige tilstand; godsetsog och förpackningens synliga till-
3 transportørens hovedforret- stånd;navn og

ningsted; transportörens och där hanortennamn
4 avlasterens har sitt huvudkontor;navn;
5 mottakeren, når denne oppgitt 4. avlastarenser av namn;

avlasteren; dennamottagaren, när har angetts av6 lastehavnen etter transportavtalen avlastaren;og
den dag transportøren mottok godset der; den i transportavtalet angivna last-

7 lossehavnen etter transportavtalen ningshamnen och den dag då transportören
i tilfellesamt avtale tiden for utlevering godsetom i dennamottog hamn;
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loss-angivnatransportavtaleti7 denlosse-anførtetransportaftaleniDen
överenskom-eventuellochningshamnentids-aftale heromaf entilfaaldeihavn, samt

iutlämnandegodsetstiden förmelseder,godsetafudleveringfor ompunktet
hamn,dennanår konnossemen-eksemplarer,Antal

konossementetexemplar,8 antaleteksemplar, omendudstedt i ettet mereer
exemplar,iutställts änhar ettudstedelse, merfor konnossementetsStedet9.

utställts,hardär konossementet9be-skal ortennår denstørrelse,10. Fragtens
betalasskalldenstorlek,10 fraktensoplysninger omeller ataf modtageren,tales om,

fraktuppgifteller attvilkår mottagaren, omøvrigedeaf ham,betalesskal avfragt og
villkorövrigahonombetalasskall samtgodset,afudlevering avfor transporten og

utlämnande,ochgodsetsför transportunder-Oplysning11. transportenat erom
underkastad kon-är11 transportenattstk.§ 254,jfr.konventionen,givet

§ 3254enligtventionenoplysning mom.,tilfzeldepåkommende12. I om,
skallfallförekommandeigodset12på attkanskal eller transporteresgodsetat

ochpå däck,fåreller transporterasdak, og
ansvarsgräns parterna13 högreden somhøjereDen13. par-somansvarsgraanse,

avtalat.kan haaftalt.kan haveterne
dessutomskallombordkonossementEttskal desu-OmbordkonnossementStk. 2

ochfartygetsuppgiftinnehålla na-namnskibets omoplysningerindeholdeden navnom
dagenlastningenför samtplatsentionalitet,da-lastningforstedet samtnationalitet,og

avslutades.då lastningenafslutning.lastningensforgen
undertecknasskallKonossementet avunderskrivesskalStk. 3 Konnossementet

påhandlarnågonellertransportörenpåhandler somderelleraf transportøren nogen,
framställasfårUnderskriftenhans vägnar.frems-kanUnderskriftenhans varevegne.

elektronisk väg.ellermekaniskpåmåde.elektroniskmekanisk ellerpåtillet

uppgifter i konosse-Avsaknad§297i konnos-oplysninger avManglende§ 297.
mentetsementet.

enligtkravenuppfyllerdokumentEtt§292,ideopfylder somEtidokument, som
ävenkonossement§ utgör292 1 omkonnossement, mom.krav,stk. etnzevnte er

§ saknas.i 296uppgiftnågonoplys- anges§ 296i somaf denogle naevnteuanset om
ninger savnes.

undersökningspliktundersøgelsespligt. § Transportörens298§ 298. Transportørens

omfattningskäligiskalludstratkning Transportörenrimeligskal iTransportøren
godsetuppgifterde somgodset, undersökaoplysninger att omdeundersøge, omom

1§ 1296enligthenhold mom.i in i konossementeti konnossementetmedtages tassom
skäligharhanOmriktiga.rimelig an-han punkten ärHarrigtige.§ 296, stk.til er

el-riktighetuppgifternasbetvivlarigtig- ledningoplysningernesbetvivle atttilgrund at
under-möjlighetrimlig atthaftmulighed harrimelig intelerhaftikkehar hanhed, eller

i konossementetskall hani kon- riktigheten,hanskal sökarigtigheden,undersøgefor at
detta.föruttryckförbehållud-giverforbehold, göra gersomtagenossementet som

dette.fortryk
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godset der; den iav transportavtalet angivna loss-
8 antall eksemplarer, når konnossemen- ningshamnen och eventuell överenskom-en

utstedt i eksemplar;tet ett melse tiden för godsets utlämnandeer imer enn om
9 stedet hvor konnossementet utstedt; hamn;dennaer
10 fraktens nårstørrelse den skal betales antalet exemplar, konossementetom
mottakeren, eller opplysning frakt har utställts iav at exemplar;änom ettmer

skal betales ham, de øvrige vilkårsamt där konossementet har utställts;av orten
for utlevering godset;transport 10. fraktens storlek, den skall betalasog av om

11 undergitt konven-at transporten eller uppgift frakter mottagaren, attav om
sjonen, § 254 tredje ledd; skall betalas honom övriga villkorsamtav

12 godset i tilfelle skal eller kanat förtrans- godsets och utlämnande;transport
på dekk,porteres 11. underkastad kon-ärog; att transporten

13 den høyere partene ventionen §enligt 254 tredje stycket;ansvarsgrense
kan ha avtalt. 12. godset i förekommande fall skallatt

Ombordkonnossement skal dessuten in- eller får på däck; ochtransporteras
neholde opplysning skipets 13. den högreom ansvarsgränsnavn og na- parternasom
sjonalitet, stedet for lasting dagen da las- kan ha avtalat.og
tingen ble avsluttet. Ett ombordkonossement skall dessutom

Konnossementet skal underskrevet innehålla uppgift fartygets ochvaere om namn na-
påeller handlertransportøren tionalitet, platsen för lastningenav dagennoen som samt

hans Underskriften kan frem- då lastningen avslutades.vegne. vaere
stilt på mekanisk eller elektronisk vis. Konossementet skall undertecknas av

eller någon handlar påtransportören som
hans Underskriften får framställasvägnar.
på mekanisk eller elektronisk väg.

§ 297 Manglende opplysninger i konnos- 297 § Avsaknad uppgifter i konosse-av
sementet mentet

Et dokument oppfyller kravene i § dokumentEtt uppfyller kraven enligtsom som
292 første ledd, konnossement §selv 292 första stycketet konossementutgör ävener om

de opplysninger § någoni 296, uppgift i 296 § saknas.noen av som nevnes om som anges
mangler.

§ 298 Transportørens undersøkelsesplikt §298 Transportörens undersökningsplikt

Transportøren skal i rimelig utstrekning Transportören skall i skälig omfattning
undersøke de opplysninger godset undersöka de uppgifter godsetom attom om som

inn i konnossementet §296tas in i konossementet 296§etter enligtsom förstatas
første ledd riktige. Har han rimelig stycket punkt riktiga. Om1 han har skä-ärnr er

til å påtvile opplysningene lig anledning betvivla uppgifternas riktig-grunn om atter
riktige, eller har han ikke hatt rimelig mulig- het eller inte har haft rimlig möjlighet att
het åtil undersøke riktigheten, skal han i undersöka riktigheten, skall han i konosse-
konnossementet forbehold girta förbehållut- göra uttryck förmentetsom som ger
trykk for dette. detta.
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§299 Konossementets bevisverkan§ beviskraft.299. Konnossementets

bevisKonossementet gällergzelder bevisStk. attI Konnossementet omsomsom
ombordko-godset har mottagits eller,modtaget, ellerfor, harat transportøren om

såsom det harhar utställtsJastatsudstedt, harhvor ombordkonnossement nossementer
intebeskrivits i konossementet,således beskrevet idetlastet godset, annatomsom er

visas eller förbehåll har gjorts enligt 298såfor vidt, der ikkekonnossementet, ta-er
förpackningensOm uppgift godsets och§ medforbehold i 298 ellernazvntget omsom

tillstånd isynliga saknas konossementetoplysningmindre andet godtgøres. Dersom
godset iskall i detta antecknatindpakningens synlige til-godsets att varansesom og

tillstånd,synligt inte visas.skal dettestand i konnossementet, gott annatomsavnes
inte fraktenEtt konossementtilsyneladendebevis for, godsetat som angeranses som

på utvisar frakt skall be-ellernår andet ikke godtgøres. sätti god stand, attannatvar
§ 10talas enligt 296 1hvori fragtenStk. 2 konnossement,Et mottagarenav mom.

punkten inte visas, bevismåpå anden de utgör,ikke anført, eller ikke annat omomer
frakt inte skall betalas honom. Mot-modtageren, jfr.viser, fragt skal betales af attat av

svarande det belopp skall be-gäller§ gaelde bevispkt. 10, skal296, stk. somomsom
ersättning för överliggetid inte hartalasdersomskal betales af ham,for, fragt ikkeat som

i konossementet.Tilsvarende gaelder,ikke andet godtgøres. angetts
inlöstOm tredje i god har konos-såfremt betales godt-det beløb, der skal tromansom

på uppgifterna i deti förlitan äröverliggetid, ikke angivet igørelse for attsementeter
och 2riktiga, motbevisning enligt 1ärkonnossementet. mom.

insågtillåten. ellerinte Omi god indløst transportörenStk. trediemand3 Har tro
godsetborde ha insett uppgifttil rigtigheden afi tillidkonnossementet att varen om

får åberopa förbehålloriktig han intemodbevis i henhold tilheri,oplysningerne somer
innehåller§ förbehålleti 298 inte2 ikke tilladt. Harstk. 1 stk. transportø- omavsesog
uppgiftensuttrycklig anmärkningindset,vidst, eller burde han have at en omenren

oriktighet.urigtig, kan han ikkeoplysning godsetom er
påberåbe i § 298 forbehold,sig de naavnte

indeholder udtryk-med mindre forbeholdet
oplysningenkelig bemaerkning at erom, ur-

igtig.

§ 300. for vildledende konnosse-Ansvar §300 Ansvar för vilseledande uppgifter i
ment. konossement

Stk. Lider trediemand tab ved ind-at Lider tredje skada inlösaattman genom
i tillid til rigtigheden afløse konnossementet konossement i förlitan på uppgifterna iatt

oplysninger i dette, transportøren det riktiga,är ansvarigansvar- ärer transportören om
såfremt indset,lig, har eller burde havehan han insåg eller borde ha insett konosse-att

grund af disse oplys-konnossementet innehållat vilseledande tredjeförmentets var
vildledende for trediemand. Retninger Rätt till ansvarsbegränsning enligt det-var man.

dettetil ansvarsbegransning i medfør af ka- kapitel föreligger därvid inte.ta
herefter ikke.pitel foreligger Om godset inte uppgifterna imotsvarar
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§ 299 Konnossementets bevisvirkning §299 Konossementets bevisverkan

Konnossementet gjelder bevis for Konossementet gäller bevisatsom attsom om
har godset eller, der-transportøren godset har mottagits eller,mottatt ombordko-om

ombordkonnossement utstedt, lastet har utställts, såsomlastats detsom nossementer
godset slik det angitt i konnossementet, har beskrivits i konossementet,er annatom
for så vidt det ikke forbehold inte visas eller förbehålltatt har gjorts enligter som

i § 298 eller godtgjøres. Mang- 298 Omnevnt uppgift godsets förpack-annet ochom
ler konnossementet opplysning godsets ningens synliga tillstånd saknas i konosse-om

pakningens synlige tilstand, skal det leg- skall i detta antecknat god-og mentet attanses
til godset i god synlig til- i tillstånd,at synligt integes grunn set gottvar annatvar om

stand, når ikke godtgjøres. visas.annet
Et konnossement ikke angir frakten Ett konossement inte fraktensom som anger

eller på måte viser frakt skal be- påeller utvisar fraktat sätt skall be-annen annat att
tales §mottakeren, 296 første ledd talas §enligt 296 första styck-av mottagarennr av
10, gjelder bevis for han ikke skal punkt 10 inteat visas, bevisutgör,etsom annatom
betale frakt når ikke godtgjøres. Til- frakt inte skall betalasannet honom.attom av
svarende gjelder dersom det beløp skal Motsvarande gäller det belopp skallsom om som
betales godtgjørelse for overliggetid, ik- betalas ersättning för överliggetid intesom som
ke angitt i konnossementet. har i konossementet.er angetts

Har tredjemann i god innløst konnos- Om tredje itro god har inlöst konos-troman
i tillit til riktigheten opplysning-sementet förlitan påi uppgifterna i detsementet ärattav

dette,i kan motbevis første riktiga, motbevisning enligtetter är första ochene og
ledd ikke føres. Har andraannet styckena inte tillåten. Omtransportøren transportö-

visst eller burde han ha innsett opplys- insåg eller borde ha insettat uppgiften attren en
ning godset uriktig, ikke på-kan han godset oriktig får han inte åberopaom er om var
berope forbehold §i 298, förbehåll §i 298 förbehålletnevntseg som som avses om
med mindre forbeholdet inneholder uttryk- inte innehåller uttrycklig anmärkningen om
kelig anmerkning opplysningen uppgiftens oriktighet.atom er
uriktig.

§ 300 Ansvar for villedende konnosse- §300 Ansvar för vilseledande uppgifter
mentopplysninger

Påføres tredjemann åved innløse kon-tap Lider tredje skada inlösaattman genom
i tillit til opplysningene i dettenossement at konossement i påförlitan uppgifterna iatt

riktige, ansvarlig dersomtransportøren det riktiga,er är ansvariger är transportören om
han har eller burde ha innsett konnosse- han insågat eller borde ha insett konosse-att

villedende for tredjemann.mentet Rett vilseledande för tredjevar Rättmentet var man.
til ansvarsbegrensning dette kapittel fo-etter till ansvarsbegränsning enligt detta kapitel
religger ikke. föreligger därvid inte.

Svarer godset ikke til opplysningene i Om godset inte uppgifterna imotsvarar
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får krävakonossementet attStk. 2 Svarer godset ikke til oplysninger- mottagaren
åta-avlastaren hartransportörenherom i konnossementet, transportø- uppger omne er
förskadeslöshållagit sig transportörenpå modtagerens forlangende forpligtet attren

indemni-uppgiftofullständigoriktig ellertil oplyse, afsenderen har udstedtat om en
fålåtertetsförklaring och ävenerklzering holde skades- mottagarenat transportørenom

sådan förklaring.delløs for urigtige eller ufuldstaendige oplys- av en
indemnitetserklxring.ninger Transportø-

så fald forpligtet tili mod-at gøreren er
sådanbekendt med indholdet aftageren en

erklmring.

§ 301. Aflasterens garantiansvar. §301 Avlastarens garantiansvar

Stk. 1 Aflasteren for Avlastarentransportø- transportörengentemoter over svarar
ansvarlig for rigtigheden af de oplys- för riktigheten de uppgifter godsetren av om

påninger godset, der hans forlangende på hans begäran har tagits in i konosse-om som
i konnossementet.optaget mentet.er

Stk. aflasteren påtaget sig2 Har Om åtagitavlastaren har sig ersättaat atters-
følgetab af, kon- tillför skada uppkommertatte transportørens transportörenatsom som

udfaerdiges fejlagtigemed följd fel-konossement utfärdas mednossementet attav
forbehold,oplysninger eller uden han dog aktiga förbehåll,uppgifter eller hanärutaner

medsåfremtikke ansvarlig, dette blev gjort likväl inte gjorts i syfteansvarig detta harom
den hensigt vildlede erhververe af kon- vilseleda förvärvare konossementet. Iat att av

såI fald hzefter aflasteren hel- sådant fall enligtavlastaren inte 1nossementet. svarar
ler ikke i medfør af stk. mom.

§ 302. Indehaverens legitimation. §302 fåRätt godsetatt ut

Den, der foreviser konnossement Den företer konossement ochet og genomsom
såvidt angårved dets eller fortekst ordre- innehålldess eller vid orderkonossement ge-

konnossement ved sammenhaengende sammanhängande till honomochen nom en
raâkke overdragelser eller overdragelse fortgående följd överlåtelser eller Över-av
blanco, fremtrzeder retmaessige indeha- låtelse in blanco framträder inne-rättsom som

deraf, legitimeret modtager af havare konossement, behörigärvere er som somav
godset. godset.mottagare av

NårStk. 2 konnossementet udstedt i Om konossementet har utfärdats i fleraer
flere påeksemplarer, det for udlevering påexemplar, det för utlämnande bestäm-ärer
bestemmelsesstedet tilstraekkeligt, mod- melseorten tillräckligt visarat att mottagaren

legitimerer sig med eksemplar.ét sin behörighet förete konosse-tageren att ettgenom
påUdleveres godset andetsteds end bestem- mentsexemplar. Lämnas godset ut en an-

måmelsesstedet, desuden de øvrige ek- plats, måste dessutom de övriganan exemp-
tilbagesemplarer leveres eller sikkerhed stil- återlämnaslaren eller säkerhet ställas för

måtteles for de krav, indehaveren anspråk innehavaren utelöpandegøresom som ex-av
gaeldende mod emplar kan gällandegöra transportö-transportøren. mot

ren.
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konnossementet, kan mottakeren kreve konossementet får krävaat mottagaren att
avlasteren haropplyser åta-avlastaren hartransportörentransportøren om uppger om

tilåforpliktet holde ska- git sig hålla skadeslös förtransportörentransportøren attseg
desløs uriktige eller ufullstendige opplys- oriktigfor eller ofullständig indemni-uppgift
ninger indemnitetserklaering, i tilfelle tetsförklaring och låter fåäven mottagarenog
gjør med innholdet sådanmottakeren kjent del förklaring.er-av av en
klmringen.

§§ 301garantiansvar Avlastarens garantiansvar301 Avlasterens

Avlastarenansvarlig overforAvlasteren transportörentranspor- gentemotsvararer
för riktighetenriktigheten de opplysninger de uppgifterfor godsettøren om avav om

på hansfra ham inn i begäran har tagitsgodset krav in i konosse-tattetter somersom
konnossementet. mentet.

Ompåtatt å avlastaren har åtagitavlasteren sigHar ersättaerstatte trans- attseg
för skadafølge konnossement uppkommertransportören tillportørens tap atsom av som

följdeller konossementmed uriktige opplysninger utfärdasutstedes med fel-attav
ansvarlig aktiga uppgifter förbehåll,forbehold, han likevel ikke eller hanäruten utaner

å likväl intedersom gjort for villede ansvarig detta har gjortsdette ble i syfteerverver om
så vilseleda förvärvarefall hefter avlaste- konossementet.konnossementet. I Iattav av

sådant fallførste ledd. avlastaren inte hellerheller ikke enligtetterren svarar
första stycket.

§302 fåRätt godsetatt ut§ 302 Innehaverens legitimasjon

Den företer konossement ochettDen foreviser konnossement som ge-etsom og
dess innehåll eller, vid orderkonosse-ved dets tekst, eller, for ordrekonossement, nom

sammanhängande och tillment,ved sammenhengende rekke genom entranspor-en av
fortgåendehonom följd överlåtelser in-terklaeringer eller erkläring overdragelse avom

dossament eller överlåtelse blanco fram-blanco, fremtrer innehaverrettsom av
träder innehavare konossemen-rättkonnossementet, legitimert mottaker som aver som

behörigär godset.tet, mottagaregodset. som avav
Om konossementet har utfärdats i fleraNår konnossementet utstedt i flere ek-er

exemplar det för påutlämnande bestäm-ärsemplarer, det for påutlevering bestem-er
melseorten tillräckligt visaratt mottagarenmelsesstedet tilstrekkelig mottakeren legi-at
sin behörighet förete konosse-timerer att ettved eksemplar. Utleveres genomettseg
mentsexemplar. Lämnas godset påpå utgodset måsted, dessuten de en an-et annet

plats, måste dessutom övriga exemplarøvrige eksemplarer leveres tilbake sik-eller nan
återlämnas eller säkerhet anspråkställas förkerhet stilles for krav innehaverne måt-som

innehavare utelöpande exemplar kangjøre gjeldende somte avmot transportøren.
gällandegöra transportören.mot
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§§ 303 Flera konossementsinnehavare303. Flere konnossementsindehavere.

och företersig flere der legiti- Anmäler sig fleraMelder der modtagere, mottagare
skallaf de skilda exemplar konossementet,sig ved forskellige eksemplarer avmerer

säkerlägga godset underkonnossementet, skal oplaeg- transportörentransportøren upp
vård för den räkning. Un-godset under sikker forvaring for rätta mottagarensrettege

åtgärden lämnasvedkommendes regning. Underretning he- derrättelse skall snarastom
uden ophold gives dem, der har till dem har anmält sig.skal somrom

meldt sig.

§ 304. Udlevering mod konnossement. § konossementUtlämnande304 mot

endastStk. godset få godset1 Modtageren kan kun kraeve harMottagaren rätt att ut
och läm-udleveret mod deponere konnossementet deponerar konossementethanat om

efterhåndengive kvittering, godset godset lämnaskvitto allteftersom ut.og som nar
ko-skalludleveres. allt gods har lämnatsSedan ut,

åter-Når kvitteringStk. gods udleveret, skal påtecknad2 alt mednossementeter
konnossementet tilbage tilleveres ställas till transportören.transpor-

påtegnet kvittering.medtøren

§ når305. Udlevering konnossementet §305 harUtlämnande konossementetnärer
bortkommet. förkommit

af kon-Om mortifikation bortkommetet ansökan gjorts dödandeHar ettom av
gzelder i lovgivningenreglernenossement fårförkommet konossement sökanden, se-

mortifikation af vaerdipapirer. Godset dan beslutat offentlig kungörelse,rättenom om
kan kraeves mod sikkerhedsstillel-udleveret säkerhetfordra godset lämnasatt ut, om

for indehaveren af det bort-krav, ställs för ersättning kantransportörense som som
komne måtte gaaldendekonnossement pågøre tvingas grund det förkomnaatt utge av

nårmod offentlig indkaldelsetransportøren, konossementet.
har fundet sted efter saerlig kendelse afeller
retten.

§ 306. §Erhvervelse af konnossement i god 306 konossement i godFörvärv troav
tro.

ÖverlåterStk. den framträder1 Overdrager den, fremtraader rättsomsom som
§ oli-§ innehavare enligt 302indehaver, jfr. 302, stk. fors- konossementrette avsom

order- innehavarko-kellige eksemplarer af ordre- eller ihzen- ka exemplar ellerettet av
får dendehaverkonnossement til flere till flera harnossement sompersoner, personer,

tillden der i modtaget sit först exemplar i goderhverver, god har rätttrotro mottar ett
på be-eksemplar indeha- godset. Om godset har lämnatsførst, til godset. Har utret

mod- till innehavarenaf andet eksemplar i god stämmelseorten annatettet troveren av
ifrånpå skyldiggodset bestemmelsesstedet, han exemplar, han inte lämnaärtaget atter
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§ konnossementsinnehavere303 Flere §303 Flera konossementsinnehavare

legiti-Melder det flere mottakere Anmäler sig flera och företersomseg mottagare,
forskjellige eksemplarerved de skilda exemplar konossementet, skallavmerer seg av

leggekonnossementet, skal transportøren lägga godset under säkertransportören upp
förvaring forgodset under sikker rette vård för den räkning.rätta Un-opp mottagarens

Underretning detteregning.mottakers derrättelse åtgärden skall lämnasom snarastom
har meldtskal opphold gis demuten till dem har anmält sig.som som

seg.

§304 Utlämnande konossement§ 304 Utlevering konnossement motmot

fåhar godset endastMottagaren rättgodset utle-Mottakeren kan bare kreve att ut
han deponerar konossementet och läm-å deponere konnossementetvert mot omog
kvitto allteftersom godset lämnaskvittering hvert godset utleveres. ut.etter narsom

Sedan gods har skall ko-allt lämnatsNår alt godset utlevert, skal konnosse- ut,er
åter-med påtecknad kvitteringmedtilbake tilleveres nossementetmentet transportøren

ställas till transportören.påtegnet kvittering.

§ 305 Utlevering når konnossementet 305 § Utlämnande konossementet harnärer
kommet bort förkommit

Begjaering mortifikasjon bort- Har ansökan gjorts dödandeetom av ettom av
kommet konnossement fremsettes for her- förkommet konossement får sökanden, se-
reds- eller byretten på det sted hvor godset dan offentlig stämning har utfärdats, fordra
skal utleveres. Ellers gjelder reglene i morti- godset lämnas säkerhet ställs föratt ut, om
fikasjonsloven 18 desember 1959 ersättning kan tvingastransportörennr attsom

Når har besluttet å fremme mortifi-retten på grund det förkomna konosse-utge av
kasjonssaken, kan godset kreves utlevert mentet.

sikkerhet for krav innehaverenmot som av
det bortkomne konnossement måtte gjøre
gjeldende mot transportøren.

§ 306 Erverv konnossement i god §306 Förvärv konossementtro i godav troav

ÖverlåterOverdrar den fremtrer inne- konossementsinnehavare ko-rettsom som en
haver, § 302 første ledd, forskjellige ek- hartill fleranossementsexemplar personer,
semplarer ordre- eller ihendehaver- godexemplar iden förstet tromottar ettav som
konnossement til flere har den Om godset har lämnatstill godset.rätt utpersoner,

først eksemplar i god bestämmelseorten till innehavarenmottar et tro, rett ettsom an-av
til godset. Er godset utlevert på bestemmel- skyldig lämnaexemplar, han inteär attnat
sesstedet til innehaveren fåttek- ifrån god harsig vad han redan iet annet ut.troav
semplar, plikter denne åikke fra det order-förvärvatDen i god har etttroseg som
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dog ikke fåttpligtig til redan i god harlevere det fra sig. sig det han ut.troat som
Stk. order-2 i god har förvärvatDen, god har erhvervet Den i etttrotrosom som

skyldigordre- eller ihzendehaverkonnossement, inteeller innehavarkonossement äret
för vil-har ikke pligt till dentil udlevere det til den, lämna konossementetdetat att ut

bortkommet fra. förkommit.ken det harer

§ 307. §Standsningsret. 307 Stoppningsrätt

på grundEn saslgers til i tilfzelde säljare haraf køberens Den rättret att, aven
misligholdelse obestånd underlåtenhethindre udlevering elleraf godset köparens attat
til køberen åligger i följdeller hans bo vad honomeller til kraave det fullgöraat avsom
tilbageleveret sålda överläm-glzeder, denkonnosse- köpet, hindra attuanset varanom

den läm-overgivet til køberen. till köparen eller krävamentet attatter nas
Stk. Standsningsretten konossement2 kan tillbaka, gällerimidlertid även omnas

ikke udøves till kö-mod trediemand, beträffande godset har överlämnatsder i goden
har erhvervet ordre- eller ihandeha-tro et paren.

gällandeverkonnossement. får inteRätt enligt 1 görasmom.
i god har förvärvattredje tromot man som

order- eller innehavarkonossement.ett

§308 Sjöfraktsedel§ sea waybill.308. Søfragtsedler

Waybill förståsseaMed sjöfraktsedel ettSeasøfragtseddel Waybill forståsVed en
dokumentdokument,et som

sjötrans-1 bevis avtalutgör1 påbevis søtransportaftale, ett omomsom er en
mottagitharoch transportörenhar imod god- port attat transportøren taget omog om

godset ochset, og
2 innehåller åtagande transportö-2 indeholder tilsagn fra ett avet transportøren

dengodset tilllämna mottagareudlevere godset til den i dokumentet att utat renom
dokumentet.iangivne modtager. som anges

sjöfraktsedelfår sedanAvsändaren ävenStk. Afsenderen selv2 kan, efter at sø-
skall läm-godsethar utfärdats bestämmafragtsedlen udfzerdiget, bestemme, attater

någon dentill än mottagaregodset til andenskal udleveres end den utnas annanen
för-inte ihani dokumentet,modtager, angives i dokumentet, der- omsom angessom
frånavståtthållande hartill transportörenhan ikke forholdi til hartransportørensom

redan harintedenna ellerrättafstået dennefra eller modtageren ikke mottagarenret,
gjort sin gällande.rättallerede har gjort sin galdende.ret

§får enligt 294begärasKonossementStk. 3 Konnossement kan kraaves udstedt om
avstått från sinavsändaren inte har rätt att§i medfør af 294, med mindre afsender en

afståethar fra sin til aendre modtager. mottagare.utseret at en annan

bevis-§ innehåll och309 Sjöfraktsedelns§ 309. Søfragtsedlens indhold bevis-og
verkanfunktion.

Sjöfraktsedel innehålla uppgiftskallStk. indeholdeEn søfragtseddel skal om
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han allerede i god har fått utlevert.trosom eller innehavarkonossement inteär skyldig
Den i god har ordre-tro lämnaervervet etsom konossementet tillatt denut för vil-

eller ihendehaverkonnossement, plikter ik- ken det har förkommit.
åke levere det fra til den det har kom-seg

bort fra.met

§ 307 Stansningsrett §307 Stoppningsrätt

Den selger har ved mislighold til årett Den säljare haren rätt på grundatt,en av
hindre utlevering godset til kjøperen eller köparens obestånd eller underlåtenhetav att
hans bo eller åtil kreve det tilbake, gjelder fullgöra vad åligger honom i följdsom av
selv konnossementet overlevert til köpet, hindraom det sålda godseter elleratt utges
kjøperen. kräva det tillbaka gälleratt konos-även om

Stansningsretten kan ikke gjøres gjelden- beträffande godset harsement överlämnats
de overfor tredjemann i god har till köparen.troen som

ordre- eller ihendehaverkonnos-ervervet et Rätt enligt första fårstycket inte göras
sement. gällande tredje i god harmot troman som

förvärvat order- eller innehavarkonosse-ett
ment.

308 § Sjöfraktsedel§ 308 Sjøfraktbrev

Med sjöfraktsedel sea waybill förståsMed sjøfraktbrev sea waybill forstås ettet
dokumentdokument som

bevisutgör avtal sjötrans-bevis for ettsjøtransportavtale om omsom er en
och harfor port transportören mottagitattgodset,at transportøren ommottattog og

godset ochinneholder tilsagn fraet transpor-som
innehåller åtagandeå utlevere ettgodset doku- transportö-til den itøren avom

lämna godset till denattangitte utmottaker. ren mottagarementet
i dokumentet.Senderen kan selv sjøfraktbrev som angesetter at er

fårAvsändaren sedan sjöfraktsedelävenutstedt, bestemme godset skal utleveres tilat
har utfärdats bestämma, godset skallden attmottaker angitt ien annen enn som er
lämnas till någon denändokumentet, utdersom han ikke i forhold mottagaretil annan

i dokumentet, han inte i för-har gitt påavkall denne som angestransportøren omrett
hållande till avståtthar fråntransportöreneller mottakeren ikke allerede har gjort sin
denna eller interätt redan hargjeldende. mottagarenrett
gjort sin gällande.rättKonnossement §kan kreves 294 medetter

Konossement får begäras §enligt 294mindre senderen har gitt påavkall sin til omrett
avsändaren inte har avstått från sinå rättendre mottaker. att
utse mottagare.annan

§ 309 §Sjøfraktbrevets 309 Sjöfraktsedelnsinnhold innehåll och bevis-bevis-og
Virkning verkan

Et sjøfraktbrev sjöfraktsedelskal inneholde En skall innehållaopplys- uppgift
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tillmottagits transport,hargodsdetmodtagetgods, somdetoplysninger ersomom
transportören,ochavsändaren,af mottagarenmodtagerenafsenderen,til transport,

andraochfrakttransportvillkoren samttransportvilkå-godset transportøren, omog
betalasskall mottagaren.kostnaderskal avomkostninger, somfragt somsamt ogrene §298och§ 3296istadgasi DetBestemmelserne mom.modtageren. somafbetales

tillämpning.motsvarandehartilsvarende.gaelder§ 298stk.§ 296, og
sjöfraktsedelnvisas utgörinteOm annatgodtgøres,andetmindreMed erStk. 2

godsetochtransportavtalet attbevistransportaftalen, omforbevis omogdokumentet
beskrivits iharså detmottagitshariangivet sommodtaget,godsetfor somat er

dokumentet.dokumentet.

domstolbehörigAvtalsvillkor§310domstole om§ 310. Kompetente vaerne-og
ting. tryckning-vidinteföreliggerSlutlig text

en.tryckning-vidinteföreliggerSlutlig text
en.
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detninger gods for gods har mottagits tilldet mottatt transport,trans- om somom som er
avsändaren, ochsenderen, mottakeren transportören,transportø- mottagarenport, og

transportvilkårene transportvillkorenfrakt andre frakt och andrasamt samtogren,
kostnadermottakeren. skall betalaskostnader skal betales mottagaren.av somsom av
Bestämmelserna 296§§ § 298 gjelder tilsvaren- i tredje296 tredje ledd stycket ochog

§298 har motsvarande tillämpning.de.
Omsjøfraktbre- inte visasNår godtgjøres, sjöfraktsedelnikke utgörannatannet er

bevisbevis for transportavtalen for transportavtalet och godsetatvet samt attom om
har mottagits såangitt i dokumentet. det hargodset beskrivits imottatt somer som
dokumentet.

TVISTER

§ 310 § domstol310 Avtalsvillkor behörigom

Slutlig ingåtts innan tvistföreligger Ett avtal har harinte vid tryckning-text som
en. kärandensuppkommit och inskränkersom

få tvist stycke-rätt att transporten om av
gods enligt detta kapitel prövad vid domstol

månogiltigt i den det begränsar käran-är
dens enligt talan vidval väckarätt att eget
domstol för den ort

sitt huvudkontordär svaranden har el-
svarandenler, huvudkontor saknas, därom

har sin vanliga vistelseort;
2. där där transport-transport-

för-avtalet ingicks, för- avtalet ingicks,
svarandensvarandenutsatt utsattatt att

där har driftsställe där har driftsställe
filialför sin rörelse, filial för sin rörelse,

företrädare,eller företrädare, ellerge- ge-
förmedling förmedlingnom vars nom vars

ingåtts; ingåtts;har avtalet haravtalet
eller

där lastnings- där lastnings-
lossningsham- lossningsham-eller eller

ligger; ellerligger. nennen
i4. som avses

[337 § andra
stycket.

stadgas i förstaUtan hinder vadav som
vid domstolstycket kan talan alltid väckas

för den har i transportavta-ort angettssom
fårtvist har uppkommitlet. Efter det att
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§ §311. 311 SkiljeklausulerVoldgift.

Slutlig Slutlig föreligger tryckning-föreligger inte vid tryckning- inte vidtext text
en. en.
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fritt avtala hur tvist skall be-parterna en
handlas.

Om konossement har enligtutfärdatsett
certeparti innehåller bestämmelserett som
behörig domstol eller skiljedomsförfa-om

rande konossementet uttryckligenutan att
dessa bestämmelser bindandeärattanger

för innehavaren fårkonossementet,av
inte åberopa bestämmelsernatransportören

innehavare konossementetmot en av som
har förvärvat det i god tro.

Första stycket gäl-
ler inte varkenom
den avtalade last-
ningshamnen eller
den avtalade eller
faktiska lossnings-
hamnen enligt §252
tredje stycket ligger i
Sverige, Danmark,
Finland eller Norge.

§ 311 Voldgift 311 § Skiljedomsklausuler

Slutlig föreligger inte vid tryckning- Oavsett vad stadgas 310§text i förstasom
en. fårstycket skriftligen be-parterna genom

kräftat avtal överenskomma skalltvisteratt
hänskjutas till avgörande skiljedomgenom

skiljeförfarandet efter kärandens valom
försiggåskall i de där denstater, orten av

i 310 § första stycket 1-3 be-ärsom avses
lägen. Skiljedomstolen skall tillämpa be-
stämmelserna i detta kapitel.

Bestämmelserna i §310 andra och tredje
styckena har motsvarande tillämpning.

Första stycket gäl- Bestämmelserna i
ler inte varken första stycket gällerom
den avtalade last- del skilje-som en av
ningshamnen eller avtalet.
den avtalade eller
faktiska lossnings-
hamnen §enligt 252
tredje liggerstycket i
Sverige, Danmark,
Finland eller Norge.
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][ fartygkap. Om befraktningBEFRAGTNING av
ALLMÄNNA STADGANDEN

§ 312. Anvendelsesområde. § Tillämpningsområde. DefinitionerDefinitioner. 312

befragming hel-Regleme gzelder Stadgandena befraktning gällerhel- el-om om
ler delbefragtning Stadgandenaaf skib. delbefraktning fartyg.Reglerne ochet avom
rejsebefragtning också konsekutivagaelder tillige konsekutive resebefraktning gällerom
rejser, när ikke stadgats.andet bestemt. inte harnär annater resor

Stk. forståsI dette kapitel ved detta kapitel medI avses
Bortfragter bort-den, bortfraktare den avtalved aftale bort- som genomsom

fragter skib til befragteren. befraktaren,anden, fraktar fartyg tillet etten annan,
Aflaster förden, avlastare godsetleverer godset til den avlämnarsom som

lastning. lastning,
Rejsebefragtning, enligt vilkenresebefraktning befraktningbefragtning hvor

fragten i henhold til aftalen förskal beregnes frakten skall beräknas resa,pr.
rejse. konsekutiva antalvisstett somresorresor

Konsekutive befraktnings-rejser, vist rejser utförs efter varandra enligtantal ettet
udføres efter hinanden avtal bestämt fartyg,i henhold til ettsom som avseren

befragtningsaftale enligt vilkenfor skib. tidsbefraktning befraktningbestemtet
Tidsbefragtning, frakten beräknas för tid,befragtning, hvor skall

gällerfragten i delbefraktning befraktninghenhold til aftalen skal beregnes sompr.
tidsenhed. helt fartyg eller full lastmindre närän ett en

används.Delbefragtning, befragtning, certepartisom
tillämpligakapitelomfatter skib fuld Stadgandena i dettamindre end helt eller äret en

i inrikespå befraktning fartygladning, certeparti. avtalder benyttes avomog
dette kapitel fart mellan Finland, Dan-Stk. Bestemmelserne i fart i Finland och i

be-på befragt- Sverige. Vid avtalfinder anvendelse alle aftaler mark, Norge och omom
Danmark,i fart mel- fraktning i inrikes fart i Norgening i indenrigsfart i Danmark og

be-land därFinland Sverige. och Sverige gäller lagen i detlem Danmark, Norge, og
Finland Sveri- fordringen utförs.indenrigsfart iVed Norge, og

omfattasbefordring- Vid befraktning i fart intei det land, hvorgwlder loven avsomge
kapitelstadgandena i detta3 gällerfinder sted. mom.en

tillämpas.Stk. finsk skallVed befragtning i fart, ikke när rättsom
omfattes reglerne i detteaf stk. gzelder
kapitel, når finde anvendelse.dansk skalret

§ §313. Aftalefrihed. Avtalsfrihet313

intekapitel gzelder ik- detta kapitel tillämpasBestemmelserne i detta Stadgandena i
praxissåvidt praksis mån följer avtalet,ke, for andet følger af aftalen, i den annat avav

ellerhar udviklet sig mellem eller af utbildats mellanharparterna parterna avsom som
måstemå sedvänjahandelsbrug eller anden szedvane, handelsbruk eller somsom annan

for bindende mellem bindande förparterne. parterna.anses anses
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BEFRAKTNING AV SKIP OM BEFRAKTNING AV FARTYG

INNLEDENDE BESTEMMELSER BESTÄMMELSERINLEDANDE

§ 312 Anvendelsesområde. Definisjoner §312 Tillämpningsområde. Definitioner

Reglene befraktning gjelder hel- eller Bestämmelsernaom befraktning gällerom
delbefraktning skip. Reglene reisebe- hel- ochav delbefraktning fartyg.om Bestäm-av
fraktning gjelder også konsekutive reiser når melserna resebefraktning gäller ocksåom

ikke bestemt.annet konsekutivaer intenär harannat angetts.resor
I dette kapittel med I detta kapitelmenes medavses
bortfrakter, den ved bortfrak-avtale bortfraktaresom den avtal bort-som genom

skip til befrakteren;ter et fraktaren annen fartyg till befraktaren;ett annan,
avlaster, den leverer godset til lasting;som avlastare den avlämnar godset försom
reisebefraktning, befraktning der frakten lastning;

skal beregnes reise; resebefraktningpr befraktning enligt vilken
konsekutive reiser, visst antall reiseret frakten skall beräknas för resa;

utføres hverandre i henhold tilettersom konsekutiva vissten antalettresor resor
befraktningsavtale for bestemt skip;et utförs efter varandra enligt befrakt-ettsom

tidsbefraktning, befraktning der frakten ningsavtal bestämt fartyg;ettsom avser
skal beregnes tidsenhet; tidsbefraktningpr befraktning enligt vilken

delbefraktning, befraktning gjelder frakten skall beräknas för tid;som
mindre helt skip eller full nårlastetenn delbefraktning befraktningen gällersom
certeparti anvendes. mindre helt fartygän eller full lastett nären

Reglene i dette kapittel gjelder for avtaler certeparti används.
befraktning skip i innenriks fart i Nor-om Bestämmelsernaav i detta kapitel tillämp-är

i fart mellom Norge, Danmark, Fin-samtge liga på avtal befraktning fartyg i in-om av
land Sverige. innenriksFor fart i Dan- rikesog fart i Sverige och i fart mellan Sverige,
mark, Finland Sverige gjelder i denloven Danmark,og Finland och Norge. Vid avtal om

hvor befordringen finner sted.stat befraktning i inrikes fart i Danmark, Finland
Ved befraktning i fart ikke omfattes och Norge gäller lagensom i det land där be-
tredje ledd, gjelder reglene i dette kapit-av fordringen utförs.
nårtel norsk kommer til anvendelse.rett Vid befraktning i fart inte omfattassom av

tredje stycket gäller bestämmelserna i detta
kapitel svensk skallnär tillämpas.rätt

§ 313 Avtalefrihet §313 Avtalsfrihet

Bestemmelsene i dette kapittel Bestämmelsernagjelder i detta kapitelikke tillämpas
for så vidt følger inte i den månavtalen, följerannet etablert avtalet,annatav av av
praksis mellom praxiseller har utbildatshandels- mellanpartene, el-parternasomav
bruk eller sedvane ler handelsbrukmå ellerbin- sedvänjaannen avsom anses annan som
dende mellom måste bindande förpartene. parterna.anses
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Finlandiinrikes farti indenrigsfart resebefraktning iStk. Ved rejsebefragtning Vid
Danmark, NorgeDanmark, Finland,i fart mellem mellani Danmark, fartoch isamt

338§ inte§ i338 ikke får stadgandenaSverige, kanFinland, Norge Sverige,ochog
förnackdelavtal tillved aftale til skade for aflaster,tilsideszettes åsidosättas av-genom

ellermodtager. Det resebortfraktarerejsebefragter eller lastare, mottagare.samme
[229 § 1iden gaeldende stadgandenabestemmelserne i gällergaelder Detsamma

mom.]. Om begräns-punk-sølovs§ stk. och 2291, stk. punkten4ognr. mom.
ifart Dan-i inrikesbegratnsninger i aftalefriheden i avtalsfrihetentum. Om iningar

i detgäller lagenFinland, Sverigeindenrigsfart i Danmark, Norge ochmark, Norgeog
land, utförs.gatlder loven i det hvor befordringenSverige land därtrans-

§ 1i 252fartfinder sted. befraktning iportbefordringen Vid avsessom
§i 329i får stadgandenabefragtningStk. 3. Ved ut-och 2naevnt omsom mom.

åsidosättasinte§252, bestemmelserne istk. kan färdande konossement1 og av
för avlastaren.§ ikke nackdel329 udstedelse af konnossement avtal tillom genom

hellerfår intekapitelfor aflaster.aftale til skade Stadgandena i dettafraviges ved
följerdettai dette kapitel avtalStk. Bestemmelserne åsidosättas avomgenom

når detfraviges ved aftale,kan heller ikke 316
§§338, 374,§ stk.følger af 316, og

stk.

fartyg.bestämt§ Befraktningskib.§ Befragtning af bestemt 314314. ettet av
Full lastFuld last.

far-bestämtbefraktningsavtaletAngår befragtningsaftalen bestemt Gäller ettet
avtaletfullgöraintefår bortfraktarenikke opfylde aftalenbortfragterenskib, kan tyg,

bort-avtaletOmfartyg.Giver aftalen bortfragte- medskib.med andet annatett geret
fartyg änindet aftalte skib med fraktarentil rätt sätta annatettet atterstatteret atren

andraanvändaövrigtiavtalade ellerandre skibe, kani øvrigt bruge detandet eller attat
far-inendastfår bortfraktaren sättaindsaette skibe, lige fartyg,bortfragteren kun som er

detändamålsenligalikaså aftalte skib. hertilegnede det Retten är av-tyg somsomsom
flerakanRätten utövastalade fartyget.kan udnyttes flere gange.

Angår skib eller gånger.Stk. aftalen heltet en
ellerfartygheltgällerikke med- Om avtaletladning, kan bortfragterenfuld ett en

godsmedintefår bortfraktarenandre end befragteren. Dette full last,gods for tatage
gäller ävenbefraktaren. Dettaskibet skal i ballast for förgalder, selv änat annanom

påbörjaföri ballastskallrejse. fartygetpåbegynde attny omen
resa.en ny

Överlåtelse befraktningsavtal§315befragtningsafta-af av§315. Overdragelse
len.

Överlåter rättighetersinabefraktarenrettighedersine en-befragterenOverdrager
vida-ellertillbefraktningsavtaletligtellertil anden,befragtningsaftalenefter annanen
ändåhanförblirhan fartyget,rebortfraktarvedbliver hanskibet,hanfrembortfragter at

fullgörs.avtaletansvarig föropfyldes.aftalen attfor,ansvarlig atvatre
befrakt-överlåtafår inteBortfraktarenikke overdragekanBortfragterenStk.
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Ved reisebefraktning i innenriks fart i Vid resebefraktning i inrikes fart i Sverige
Norge i fart mellom Norge, Danmark,samt fartoch i mellan Sverige, Danmark, Finland
Finland Sverige kan reglene §i 338 ikke och Norge, får bestämmelsernaog i 338 § inte
fravikes ved avtale til skade for avlaster, åsidosättasrei- avtal till nackdel förgenom av-
sebefrakter eller mottaker. Det gjel- lastare, resebefraktare eller Det-samme mottagare.
der bestemmelsene [nåvaerendei sjøl0v] gäller bestämmelserna [368]i § förs-samma
§ 291 første ledd 7 ledd første stycket 5 och fjärdeannet stycket. Omnr ta begräns-og
punktum. Om begrensninger i avtalefrihe- ningar i avtalsfriheten i inrikes fart i

i innenriksfartten i Danmark, Finland Danmark, Finland och Norge gäller lagen iog
Sverige gjelder loven i den hvor be- det land där befordringenstat utförs.
fordringen finner sted. Vid befraktning i fart i 252 §som avses

Ved befraktning i fart §i 252 första och andranevnt styckena får bestämmelser-som
første ledd kan bestemmelseneannet i i 329§ utfärdandeog konossementna om av
§ 329 utstedelse konnossement ikke inte åsidosättasom avtal till nackdelav förgenom
fravikes ved avtale til skade for avlaster. avlastaren.

Bestemmelsene i dette kapittel kan heller Bestämmelserna i detta kapitel får inte
ikke fravikes ved nåravtale dette følger heller åsidosättas avtal detta föl-av genom om
§316, § 338 ledd §374 jerannet 316annetog av
ledd.

§ 314 Befraktning bestemt skip. Full 314 §et Befraktningav bestämt fartyg.ettav
last Full last

Gjelder befraktningsavtalen bestemt Gälleret befraktningsavtalet bestämt far-ett
skip, kan bortfrakteren ikke oppfylle får bortfraktarenavta- tyg, inte fullgöra avtalet
len med skip. Giret avtalen bort-annet med fartyg. Omett avtaletannat bort-ger
frakteren til å inn skiprett fraktarensette et annet rätt insätta fartygenn att ett änannat
det avtalte eller for øvrig bruke andre skip, det avtalade eller i övrigt använda andraatt
kan bortfrakteren bare inn skip fartyg,sette får bortfraktaren endastsom er in far-sätta
like det avtalte skip.egnet Retten kansom likatyg är ändamålsenliga detsom som av-

flereutøves talade fartyget.ganger. Rätten kan flerautövas
Gjelder avtalen helt skip eller fullet gånger.en

last, kan bortfrakteren ikke med gods for Omta avtalet gäller helt fartyg ellerett en
andre befrakteren. Dette gjelder selv fullenn last, får bortfraktaren inte med godsta

skipet skal i ballast for å påbegynneom för befraktaren.än Detta gällerannan även
reise.ny fartyget skall i ballast för påbörjaom att

en ny resa.

§ 315 ÖverlåtelseOverdragelse befraktningsavta- §315 befraktningsavtalav av
len

Overdrar Överlåterbefrakteren sin be-rett etter betraktaren sina rättigheter en-
fraktningsavtalen til eller frem- ligt befraktningsavtalet till eller vida-en annen annan
bortfrakter han skipet, vedblir åhan rebortfraktar han fartyget, förblir han ändåvare
ansvarlig for avtalen oppfylles. Bortfrak-at ansvarig för avtalet fullgörs.att

kan ikke overdra befraktningsavtalenteren Bortfraktaren får inte överlåta befrakt-
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från befrakta-samtyckeningsavtaletbefragteren. Harsamtykke fraaftalen uden utan
överlåtel-samtyckt tillbetraktarenHarsamtykke, ophørersitgivetbefragteren ren.
enligtbortfraktarensupphörmedfør af aftalen.ibortfragterens av-ansvarsen,ansvar

talet.

§ Trampkonossement§ Trampkonnossementer. 316316.

förkonossementkonnosse- bortfraktarenbortfragteren UtfärdarUdstederStk.
bestäm-med skibet, med fartyget,befordres befordrasgods, godsforment som som

befordring-vilkårene for förvillkorenkonossementetkonnossementetbestemmer mer
gällersåvittfor- godsetaf godset iudleveringen utlämnandetochbefordringen avog en
tredjetredje- ochbortfraktarenförhållandet mellanbortfragterenmellemholdene og

Bestäm-af konnossementet. innehar konossementet.indehavermand, er man somsom
inte harik-befragtningsaftalen, befraktningsavtaletii melser ta-Bestemmelser somsom

gällan-ikke intekan kan görasi konnossementet, gits in i konossementetke optageter
medtredjemand, inte konossementettredjefor degzeldende motgøres man omover

til dem.henviser hänvisar till dem.mindre konnossementet
295-ikonnosse- konossementBestemmelserne StadgandenaStk. om om

iogså konnosse-gaalder §§ konossementi§§ 295-307 307 gäller även avsesment som
stad-253§afNår det følger följerdeti stk. När1 attnazvntment, avmom.som

stycke-undergivet [ ]gandena i kap.§ konnossementet253, transportat reg- aver om
be-stykgodsbefordring, be- på konossementetgods skall tillämpaskapitletlerne i om

irättigheterrettighe- ochbortfraktarensbortfragterens stämsstemmes ansvar og ansvar
och254bestemmelser- enligtaf tredjetrediemand förhållande tillforhold tilider man

§ §§.254.§§ 274-290, 274-290ine

RESEBEFRAKTNINGREJSEBEFRAGTNING.II.

§ Frakt317§ 317. Fragt.

befraktningsavtalet,betalesaftalen, inteikke af Följer fraktenFremgår fragten av
närbetalas gängsepå tidspunktet. den fraktaftale skallfragt varsomgangs

godsandet eller ingicks.der lastet avtaletStk. Er mere
följerdetbetales her- godsbefragtningsaftalen, Om eller äniend aftalt annat sommer

be-godsetfördog ikke skalllastningen, avtalet inlastatsved harfragtfor avgaengs
intedockvid lastningen,fraktaftalte fragt. talasend denmindre gängse

frakten.avtaladedenlägre än

§ Sjövärdighet318Sødygtighed.§ 318.

fartygettillskallResebortfraktaren attski-for,skalRejsebortfragteren at sesørge
be-detinnefattas ärsjövärdigt, variär attdet tilstraek-herunder,sødygtig,bet at erer

last-ochochhörigen bemannat attlastrum, utrustatbemandet,udrustetkeligt atogog
Övrigafrysrumkyl- ochski- utrym-af samtandre deleallefryserumkøle- rum,ogog

igods lastas,i fartyget, i vilka är gottstand tili behøriggods lastes,bet, hvor mener
be-skick godset skall kunnaförgod- mottas,bevaring af attbefordringmodtagelse, og

fordras och bevaras.set.
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samtykke fra befrakteren. Har ningsavtalet samtycke från befrakta-befrak-uten utan
samtykket, opphører bortfrakterens befraktaren samtyckt bort-Har upphörteren ren.

avtalen. fraktarens enligt avtalet.etteransvar ansvar

§ 316 Trampkonnossement §316 Trampkonossement

Utsteder bortfrakteren konnossement for Utfärdar bortfraktaren konossement för
gods befordres med skipet, bestemmer gods befordras med fartyget bestämmersom som
konnossementet vilkårene for befordringen konossementet villkoren för befordringen

utleveringen godset i forholdet mellom och utlämnandet såvittgodset gäller för-og av av
bortfrakteren tredjemann innehar hållandet mellan bortfraktaren tredjeochog som
konnossementet. Bestemmelser i befrakt— innehar konossementet. Bestäm-man som
ningsavtalen ikke inn i konnosse- melser i befraktningsavtalet inte hartattsom er ta-som

kan ikke gjøres gjeldende overfor gits in i konossementet intementet, kan gällan-göras
tredjemann med mindre konnossementet vi- de tredje inte konossementetmot man om

til dem. hänvisar till dem.ser
Reglene konnossement §§i 295 til 307 Bestämmelserna konossement i 295-om om

gielder også konnossement i førs- §§307 gäller konossementnevnt iävensom som avses
Nårledd. det følger § 253 reglene ite första stycket. När det följer 253§atav attav

kapittelet stykkgodstransport skal gjelde bestämmelserna i kapitletom transportom av
for konossementet, bestemmes bortfrakte- styckegods skall tillämpas på konossementet

rettigheter overfor tredje- bestäms bortfraktarens och rättighe-rens ansvar og ansvar
§§ §reglene i 274 til 290, 254. förhållandei till tredje enligt regler-termann av man

i 254 §§.och 274-290na

II. REISEBEFRAKTNING RESEBEFRAKTNING

§ 317 Frakt 317 § Frakt

Følger ikke frakten betalesavtalen, Följer frakten inte befraktningsavtaletav av
gjengs frakt på avtaletiden. skall den frakt för godset betalas som var

Er det lastet eller gods avtalet ingicks.annet gängse närmer enn
avtalt, betales for dette gjengs frakt ved las- Om eller gods vad följeränannat mer som
tingen, dog ikke mindre den avtalte avtalet har inlastats, skall för godset be-enn av
frakt. talas frakt vid lastningen, dock integängse

lägre den avtalade frakten.än

§318 Sjövärdighet§ 318 Sjødyktighet

Resebortfraktaren skall till fartygetattReisebortfrakteren forskal skipet sesørge at
sjövärdigt, vari innefattas detär be-ärattsjødyktig, herunder det tilstrekkeligater er

hörigen bemannat och och last-utrustatbemannet attlasterom, kjøle-utrustet atog og
kyl- och frysrum övrigasamt utrym-fryserom andre deler skipetalle rum,og og av

i fartyget, i vilka gods lastas, iärhvor gottgods lastes, i forsvarlig stand til menmot-er
skick för godset skall kunna be-atttakelse, befordring bevaring mottas,godset.og av
fordras och bevaras.
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§§ valg af laste- los- 319 Resebefraktarens val lastnings-319. Befragterens og av
lossningshamnsehavn. och

befragtningsaftalen rejsebe- Ger befraktningsavtalet resebefraktarenStk. Giver
vaelge laste- eller losse- välja lastnings- eller lossningshamn,fragteren til rättret at att

sejle til den havn, han fartyget till den hanhavn, skal skibet skall hamnsom an-som
såfremt adgangen fri skibet visar, såvida den tillgänglig och fartygetanviser, ärer og

hindringer hinderflot sikkert uden kan ligga flott och säkert ochkan ligge utanogog
af lossehavnind ud med lasten. Valg in eller med lasten. Val lossningshamneller ut av

lastningen.ved afslutningen af skall vid lastningens slut.traaffes görassenest senast
på tillStk. skade skibet, der skyldes Har resebefraktaren beordrat fartygetFor at

beordret skibet til hamn ansvarig för skadarejsebefragteren har osäker hanären en
ansvarlig, med mindre därigenom med mindreusikker havn, han orsakas fartygeter som

ikke skyl-rejsebefragteren godtgør, tabet han visar fel eller försummelse inte före-at att
någonfejl forsømmelse af ham eller ligger hos honom själv eller handes eller nogen som

för.han for. svararsvarer
väljaStk. konsekutive rejser skal VidVed konsekutiva skall rättenretten attresor

rejser skibet skal udføre, vilkatil vaelge, hvilke fartyget skall utföra utövasat resor som
på sådan måde, den samlede på sådant längdenudøves den sammanlagdasättat atten

medfør blirlxngde af laste- ballastrejserne i last- och ballastresorna enligt avtaletog av
forbliverbefragtningsaftalen vaesentlig väsentligen densamma. fallaf I ärannat rese-

modsat fald rejsebefragte— befraktaren skyldig ersättning förden I betalaattersamme.
erstatning for fragt- fraktförlust.forpligtet til atren svare

får valettab. Resebefraktaren inte ändra av
kan ikkeStk. Rejsebefragteren hamn elleromgøre resa.

rejse.af havn ellervalget

§320 LastningsplatsLasteplads.§ 320.

bestämd lastningsplats inte avtalats,Harbestemt lasteplads ikke aftalt, laeggesEr
skall fartyget förläggas till den platspå rejsebefragterenden plads,skibet somsom

till-såvida dennaresebefraktaren anvisar, ärsåfremt dertil fri,anviser, adgangen oger
flott ochgänglig och fartyget kan ligga sä-sikkert udenskibet kan ligge der flot ogog

medkert och hinder lasten.med lasten.hindringer komme ud derfra utan ut
tid,anvisats iOm lastningsplats inte harikke anvist i tide,Stk. 2. Er lasteplads

sedvanlig last-skall fartyget förläggas tillpå lasteplads. Laderskibet saedvanliglagges
resebort-ningsplats. Kan det inte ske, skallrejsebortfragterensig ikke valgerdet gøre,

skä-fraktaren välja plats där lastningenrimelighedplads, lastning med kanhvor enen
ligen kan ägaforegå. rum.

sig bestämd lastningsplats harVarelastepladsStk. Hvad bestemtenten av-er
inte, har resebefraktarentalats eller rättrejsebefragteren kraeveaftalt eller ikke, kan att

tillfå från lastningsplatsfartyget förhalatlasteplads til andenskibet forhalet fra enenen
förhan för kostnadernaomkostningerne derved.mod bzereselv at en annan om svarar

detta.
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§ 319 Reisebefrakterens valg laste- 319 § Resebefraktarensav valog lastnings-av
lossehavn och lossningshamn

Gir befraktningsavtalen reisebefrakteren Ger befraktningsavtalet resebefraktaren
åtil velge laste- ellerrett lossehavn, skal väljarätt lastnings- elleratt lossningshamn,

skipet til den havn denne anviser skall fartyget till densom hamn hansom an-
såfremt adgangen fri skipet kan ligge visar, såvida dener og tillgängligär och fartyget
flott sikkert hinder gå inn elleruten kanog liggaut flottog och säkert och hinderutan
med lasten. Valg lossehavn treffes in ellersenestav med lasten. Valut lossningshamnav
ved avslutning lastingen. skallav göras vid lastningens slut.senast

Har reisebefrakteren beordret skipet til Har resebefraktaren beordrat fartygeten till
usikker havn, han ansvarlig for skade osäkerer hamn hanär ansvarigsom för skadaen
skipet derved påføres med mindre skaden därigenom orsakas fartyget med mindresom
ikke skyldes feil eller forsømmelse han han visar fel eller försummelseav inteatt före-
selv eller han for. ligger hosnoen honomsvarer själv eller någon hansom

Ved konsekutive reiser må åtilrett för.en svarar
velge hvilke reiser skipet skal utføre, utøves Vid konsekutiva skall rätten väljaattresor
slik den samlede lengde laste-at bal- vilka fartygetav og skall utföra utövasresor som
lastreisene under avtalen blir vesentlig den på sådant densätt sammanlagda längdenatt

Ellers plikter reisebefrakteren åsamme. last- och ballastresorna enligtsva- avtalet blirav
erstatning for frakttap.re väsentligen densamma. I fall ärannat rese-
Reisebefrakteren kan ikke omgjøre valget befraktaren skyldig betala ersättning föratt
havn eller reise.av fraktförlust.

Resebefraktaren får inte ändra valet av
hamn eller resa.

§ 320 Lasteplass 320 § Lastningsplats

Er bestemt lasteplass ikke avtalt, legges Har bestämd lastningsplats inte avtalats,
skipet på den plass reisebefrakteren skallsom fartygetan- förläggas till den lastningsplats
viser, såfremt adgangen fri skipet kaner og resebefraktaren anvisar, såvidasom denna
ligge flott sikkert hinderutenog utog tillgängligär och fartyget kan ligga flott och
med lasten. säkert och hinderutan med lasten.ut

Er lasteplass ikke anvist i tide, legges ski- Om lastningsplats inte har anvisats i tid,
på sedvanlig lasteplass.pet Lar det ikke skall fartygetseg förläggas till sedvanlig last-

gjøre, skal reisebortfrakteren velge plass ningsplats.en Kan det inte ske, skall resebort-
hvor lasting med rimelighet kan foregå. fraktaren välja plats där lastningen skä-en

Enten bestemt lasteplass avtalt eller ik- ligen kaner äga rum.
ke, kan reisebefrakteren kreve skipet for-at Vare sig bestämd lastningsplats har av-hales fra lasteplass til åselven moten talatsannen eller inte, har resebefraktaren rätt attbare omkostningene ved dette. få fartyget förhalat från lastningsplats tillen

han för kostnadernaen annan, förom svarar
detta.
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LASTNINGSTIDLASTETID .

Lastningstid§321Lastetiden.§ 321.

låta farty-skibetlade skyldigpligtig Resebortfraktaren är attatRejsebortfragteren er
lastnings-omfatter vissder lastninglastetid, förkvarvis liggalastningtil get enligge en

på överliggetid.befragtning liggetid ochVed omfattaroverliggetid. tid,liggetid somog
linerlasteti- linjefartsvillkorioverliggetid påbefraktningVidindgår ingenliner terms

lastnings-överliggetid iingårterms ingenden.
tiden.

längd§ Liggetidenslasngde.§ Liggetidens 322322.

på-kanskäligenbefragt- tidtid, der ved Liggetid dendenLiggetiden är somer
befraktningsavta-rimelighed kanindgåelse med lastningenför närningsaftalens räknas

liggetidenbe- beräkningenVed ingås.medgå til lastningen. Vidpåregnes letat av
och lastenstil skibets till fartygets artskal hensyn skall hänsynregningen tastages og

ombordlastningsanordningarnalasteindretningernestørrelse, och storlek,lastens art og
liknande omstän-lignende andraandre och i hamnenbord i havnen samtom-ogogom

stzendigheder. digheter.
klausulernavidved klausu- beräknasLiggetiden beregnes LiggetidenStk. 2.

från last-utgåendefast can1 fac attlerne as
fartygetsnabbtsåudgangspunkt utförasmed skall1 fac fast can ningenat somas

lastnings-oskadadeså hurtigt, skibet medforegå lastkanlastning skal emottasom
lasteind-uskadtemed anordningar,imod lastenkan tage

portof thefast2 faccopretninger; customcanas
såutförasskalllastningenof the port frånutgående2 faccop fast attcustomcanas

i hamnenlastningssättskal fore- vanligtlastningenudgangspunkt snabbtmed at som
lastemåde i hav-saedvanlig tillåter,gå så hurtigt som

utgåen-linjefartsvillkor3 linertillader; termsnen
såutförasskallmed ud- lastningenliniefartsvilkår från3 liner den attterms

i hamnenföregå så lastningvanliglastningen skal vidsnabbtgangspunkt avat som
denförtilläggmedgår linjefart,lastning i havnen ived sazdvanlig fartyghurtigt somsom

trafikanhopning.tid, går förlorad vidaf denmed tillzeg tidskibe i liniefartaf som som
förbestämtshartidtrafikophobning. Omgår tabt ved gemensamen

inteliggetidenlosning löper utlastning lossning,tiden for lastning ochStk. Er og
gått tillhartidenførliggetiden ikke,udløber denförränfastsat under ét, gemensamma

udløbet. ända.samlede tidden er
ocharbetsdagariarbejdsdage beräknasberegnes i LiggetidenLiggetidenStk. ar-

varjeräknasarbetsdagarbejdsdag SomSom betstimmar.arbejdstimer. var-regnesog
timmar ärantalantal timer, detarbejdes det då det arbetasder daghverdage, hvor som

arbets-Sompå vardagar.på hverdage i havnen, i hamnenvanligtsaadvanlige ogsom er
kan använ-på hverdage varje timmehver time, timme räknasarbejdstime somsomsom

dåde dagarpå vardagar. Förde dage, hvorlastning. till lastningtil For daskan bruges
räknasarbetsdagarpåpå arbejdsdage, mindreendmindre det arbetas änarbejdesder
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LASTETID LASTNINGSTID

§ 321 Lastetiden 321 § Lastningstid

Reisebortfrakteren plikter å la skipet ligge Resebortfraktaren skyldig låtaär farty-att
til lasting viss lastetid omfatter ligge-en ligga kvarsom för lastningget viss lastnings-en
tid overliggetid. Ved befraktning påog linje- tid, omfattar liggetid och överliggetid.som
fartsvilkår liner terms inngår ingen Vid befraktning på linjefartsvillkorover- liner
liggetid i lastetiden. terms ingår ingen överliggetid i lastnings-

tiden.

§ 322 Liggetidens lengde §322 Liggetidens längd

Liggetid den tid ved befraktnings-er Liggetidsom denär tid skäligen kan på-som
avtalens inngåelse med rimelighet kan på- räknas för lastningen befraktningsavta-när

å med til lastingen. Ved bereg-regnes let ingås. Vid beräkningen liggetidenav
ningen skal hensyn til skipets lastenstas skall hänsyn till fartygetsog tas och lastens art

størrelse,art lasteinnretningene bordog och storlek, lastningsanordningarnaom ombord
i havnen andre lignende omstendig-og och iog hamnen andra liknandesamt omstän-

heter. digheter.
Liggetiden beregnes ved klausulene Liggetiden beräknas vid klausulerna
1 fac fast can, med utgangspunkt i 1 facas at fast can, med utgångspunktas

lasting skal foregå så raskt skipet kan frånta lastningensom skallatt utföras så snabbt
imot lasten med uskadde lasteinnretninger, fartyget kan last med oskadadesom ta emot

2 faccop fast of the port,custom lastningsanordningar;as can
med utgangspunkt i lastingen skal foregåat 2 faccop fast of the port,customas can
så raskt vanlig lastemåte i havnensom med utgångspunkt från lastningen skallatt
tillater, utföras så snabbt vanligt lastningssätt isom

3 liner linjefartsvilkår, medterms hamnenut- tillåter;
gangspunkt i lastingen skal foregå så rasktat 3 liner linjefartsvillkorterms med ut-

ved vanlig Iasting i havnen skip isom gångspunkt från lastningenav skall utförasatt
linjefart, med tillegg den tid går så snabbttaptav vid vanligsom lastning i hamnensom
ved trafikkopphopning. fartyg går i linjefart, med tillägg förav som

Er det fastsatt samlet tid for lasting den tiden går förlorad vid trafikanhop-og som
lossing, utløper ikke liggetiden før den ning.sam-
lede tid utløpt.er Om tid har bestämts fören gemensam

Liggetiden beregnes i arbeidsdager lastning och lossning löper liggetidenog intear- ut
beidstimer. Som arbeidsdag hverda- förrän den tiden gåttregnes har tillgemensamma

da det arbeides det antall timerger ända.som er
vanlig på hverdager i havnen, Liggetiden beräknas i arbetsdagarog ochsom ar- ar-
beidstime hver time på hverdager kan betstimmar. Somsom arbetsdag räknas varje var-
brukes til lasting. For de dager det arbeides dag då arbetet utförs det antal timmar som
mindre på arbeidsdager, detenn vanligtär i hamnen på vardagar.regnes Som arbets-an-
tall timer vanligvis brukes.som timme räknas varje timme kan använ-som

das till lastning på vardagar. För de dagar då
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tillanvändsvanligenda timmarantalantal timer, detszerligedetmed somsomregnes
lastning.bruges.saedvanligvis

börjanLiggetidens§begyndelse. 323Liggetidens§ 323.

fartygetförränlöpabörjar inteløbe, Liggetidenbegynder ikkeLiggetidenStk. at
klartoch är att talastningsplatsenind-til påklarlastepladsen, liggerpåskibet atfør er

gjortharresebortfraktarengivethar och an-rejsebortfragteren in lastlast,tage og
detta.mälanmeddelelse herom. om

förr-intei förvägforhånd, fårAnmälan görasgiveskanMeddelelse menStk.
lastnings-tillframkommithartil laste-frem fartygetkommetskibetfør änikke ermen

fartygetsigdetikke Visar attskibet hamnen.sigViser det senarehavnen. atsenere,
tiddenskallin last,tid, klartskal den sominteindtage last, taattklart til somat varvar

inteklartfartygetförklargøring, förlorad göranødvendig gårgrund af attpågår tabt
liggetiden.iinliggetiden. räknasimedregnesikke

eller,avlastarenhosskallaflaste-gives til Anmälan görasskalMeddelelseStk.
resebefrak-anträffas, hostil kantrzeffes, inteikke kan dennedennedersomeller omren,

resebe-elleravlastarenvarkenaflasteren KanhverkenTrazffesrejsebefragteren. taren.
gjortshaanmälanfor anträffas,meddelelse fraktarenrejsebefragteren,eller ansesanses

ändamålsenligtpåpå hensigts- harafsendt den avsänts ettnår den närgivet,at ervaere
måde. sätt.mzessig

klockslagfrån detantingenklok- räknasfra det TidenTidenStk. entenregnes
påbörjarvanligenszedvanlig be- i hamnendå arbetet mor-arbejdet i havnendakeslet,

detIslut.från middagsrastensmiddagspau- ellerfraellergynder gonenmorgenen,om
gjord senastanmälanmå meldingen skallfallettilfaelde förraførsteslutning. I varasens

föregåendeslutkontorstidenskontortidens förefør timmetimegivet senest enenvaere
tioklockanfalletsid-i det senastarbejdsdag, och iföregående dagdenafslutning senare

dag. dag.10kl.tilfaelde senest sammaste samme

§ Hinder324Hindringer.§ 324.

lastnings-tillförläggaspå intelastepladsen fartygetpå KanlaeggesikkeskibetKan
resebefrakta-påhinderpå grundside,på rejsebefragterens platsenhindringgrund af av

inklartanmälasändå taattmed får detlastning sida,tilmeldes klartdogdetkan rens
börjarliggetidenverkanløbe. denbegynder medlast attliggetidenVirkning,den atat

trafikanhopningvidgällertrafikophobning Detsammaved löpa.gzelderDet ogsamme
hindervidrejse- dessutom rese-hindringer, och annat somved andredesuden som

räknakunnatskäligeninterimelighed kunne bortfraktarenmedikke ta-bortfragteren
ingicks.avtaletaftalensfor medpå tidspunktet närbetragtningige

gårtiddeninteinräknasliggetidenI somindgåelse.
resebort-påhindergrundden påikke förloradmedregnesliggetidenStk. I av

tiddengällersida. Detsammarejsebort-hindring fraktarensvedgår tabttid, som
harfartygetföljdtillförloradtid, går attglderside. Detfragterens avsom somsamme

lastningsplatssedvanligforhold, till ängrund afpå förlagtsfordi skibetgår tabt, annan
skä-resebortfraktarenanledningrimelighed kun-medrejsebortfragteren somav ensom
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det arbetas mindre på arbetsdagar räknasän
det antal timmar vanligen används tillsom
lastning.

§323 Liggetidens§ början323 Liggetidens begynnelse

Liggetiden börjarå inte löpa förrän fartygetLiggetiden ikke løpe før skipetbegynner
påligger lastningsplatsenå och klartpå klart til innlasteplassen, last, är atttaer og

börja in last och resebortfraktaren harreisebortfrakteren gitt melding det-har taom
gjort anmälan detta.te. om

Anmälan får i förväg inte förr-på forhånd, ikke førMelding kan gis göras menmen
fartyget har kommit fram till lastnings-skipet Viser änkommet frem til lastehavnen.er

hamnen. Visarå det sig fartygetdet tilskipet ikke klart attat ta senareseg senere var
inte klart börja in last, skall deninn går tidlast, skal den tid att tatapt varsom p g a

går förlorad för fartyget klartmed inødvendig klargjøring, ikke göraattsomregnes
inte räknas in i liggetiden.liggetiden.

Anmälan skall hos avlastaren eller,gis til avlasteren eller, görasMeldingen skal om
denne inte kan anträffas, hos resebefrak-denne reisebefrakteren.ikke kan treffes, til om

Kan varken avlastaren eller resebe-reisebefrakterenKan verken avlasteren eller taren.
fraktaren anträffas, anmälan ha gjortsnår dentreffes, meldingen gitt anseseranses som

påden ändamålsenligtpå måte. när avsänts sätt.avsendt hensiktsmessig ett
frånTiden räknas antingen detda klockslagTiden det klokkeslettfraentenregnes

då påarbetet i hamnen vanligen börjararbeidet i vanligvis begynnerhavnen mor-om
fråneller middagsrastens detslut. Ifra middagspausens slutt. Ieller gonenmorgenen,

förra fallet skallførste må gitt anmälan gjordtilfelle meldingen senastsenest varavare
timme före kontorstidens föregåendearbeidsdagen sluttime før kontortidens slutt enen

dag och i det fallet klockan tiofør, siste 10i tilfelle klokken senastsenest senaresamme
dag.dag. samma

§ 324 Hindringer §324 Hinder

Kan ikke skipet på Kan fartygetlegges lasteplassen på inte förläggas till lastnings-
påhindring på platsenreisebefrakterens grund hinder påside, resebefrakta-grunn av av

sida, fårkan det likevel det ändåmeldes klart til lasting med anmälas klart attrens
den börjaVirkning inliggetiden begynner å last med verkanløpe. liggetidentaat att

börjarDet löpa.gjelder trafikkopphopning Detsamma gäller vidved trafikan-samme
hopning ochdessuten dessutom vid hinderved andre hindringer reise- annatog somsom

bortfrakteren resebortfraktaren inte skäligenikke med rimelighet kunnat räknakunne tai
betraktning medpå avtaletiden. avtalet ingicks.när

I liggetiden I liggetiden inräknas inte den tid gårmedregnes ikke gårtid somsom
förlorad påved hindring på grund hinder resebort-reisebortfrakterens si-tapt av

de. Det fraktarensgjelder tid går sida. Detsamma gäller den tidtaptsamme som som
følge på gårskipet förloradforhold till följd fartyget harat attav somgrunn av som av
reisebortfrakteren förlagtsmed rimelighet tillkunne tai sedvanlig lastningsplatsänannan
betraktning på avtaletiden, pålagt anledninglas- resebortfraktaren skä-av ener en som



199013SOUBilaga 3340

Finlandssvensk textDansk text

ingicks.avtaletmedräkna närafta- ligen bortfortidspunktetpåbetragtningitagene
far-grunduppehållinräknaslasteplads, Däremotpå avindgåelse, lagtlens somener

förhalning.medregnesDerimod tygetssdvanlig.ikke op-er
skibet.afforhalingvedhold

Överliggetid§Overliggetiden. 325§ 325.

efterÖverliggetid fartygettidefter denskibettid,den ärudgørOverliggetiden som
bliförmåste ligga kvarutgånglastet, attblivefor liggetidensmå liggeudløbliggetidens at

längd äröverliggetidensoverliggetid fast- såvida inteaflxngden lastat,medmindre er
avtal.fastställdved aftale. genomsat

dagarlöpandeÖverliggetiden iberäknasløbendeiberegnesOverliggetidenStk. 2.
Stad-utgång.liggetidensfrånudløb. Bestem-liggetidens timmarochfratimerdage og

motsvarandehar324§tilsvarende 2får igandena§ 324, stk.imelsen an- mom.
tillämpning.vendelse.

Överliggetidföroverliggetid. Ersättning§forGodtgørelse 326§ 326.

särskildtillhar rättrejsebortfragteren Resebortfraktarenhar er-overliggetidFor
be-ErsättningenÖverliggetid,Godtgørelsen förgodtgørelse. sättningpå sazrskiltkrav
dentillochtill fraktentil fo-fragten med hänsyntilhensynunder stämsfastszettes og

resebortfrakta-minskningbortfragterensaf ellerformindskelse ökningellerrøgelse av
liggerfartygetstille. följerskibet ligger utgifter attaf,følgeudgifter at avsomrenssom

på-vedforfalderGodtgørelsen stilla.Stk.
vidbetalningtillförfallerErsättningen an-krav.

el-betaltikkegodtgørelsen fordran.BliverStk.
säker-ellerbetalasinterejsebortfragteren ersättningenkan Omsikkerhed stillet,ler

resebortfraktarenik- harhan den,Gør förställspå intekonnossementet. hetkravetføre
påfordringenrimelig anteckningfastszettestedeti görakan handet, rättke att omen

ifår handetinteinden hanbetalt Görikkebeløbetbetalingsfrist. Er konossementet.
bestämdresebefraktarenhaverejsebortfragteren föreläggaställetudløb, kan enfristens

Är intetidenefter betalningen.erstatning förtilläggstidkraevebefragtningsaftalen og
in-intefordringenbetalastab, ochkontraktregler for kortoskäligtalmindelige som

hävaresebortfraktarenfårtilläggstiden,bortfalder.rejsenskyldes at om
förersättningoch krävabefraktningsavtalet

kommerintepåberorförlust att resansom
stånd.till

LASTNINGLASTNING.

stuvningoch§ Lastning327§ stuvning.327. Lastning og
ibrukligtdet ärinteFöljer annat somandet ikke følger af praksis i hav- avDersom

godeavlämnaresebefraktarenskallhamnen,godset vedskal rejsebefragteren leverenen,
resebortfraktarenochsidafartygetsvidrejsebortfragteren detskibets side settageog

klausulernaVidombord.detbord. Ved klausulerne taom
resebefrakta-skalland out,fio free in1free out, rejsebefragte-l fio in and skal
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teplass ikke sedvanlig. Derimot med- ligen bortsom räkna meder avtalet ingicks.när
opphold ved forhaling skipet.regnes Däremot inräknas uppehåll på grund far-av av

förhalning.tygets

Överliggetid§ §325 Overliggetid 325

ÖverliggetidOverliggetid denden tid skipet tidär fartygetliggeti- efteretterer som
dens må liggetidens utgångutløp ligge å måstefor liggabli lastet, kvarmed för bliatt
mindre lastat, såvidalengden inteoverliggetiden överliggetidensfastsatt längd ärav er
ved fastställdavtale. avtal.genom

ÖverliggetidenOverliggetiden beregnes beräknasi løpende fördager löpande da-
timer fra och timmar frånliggetidens utløp. § liggetidens324 utgång. Be-og annet gar

ledd gjelder tilsvarende. stämmelserna i 324 § andra stycket har mot-
svarande tillämpning.

§ 326 Godtgjørelse for overliggetid 326 § Ersättning för överliggetid

Reisebortfrakteren har krav på särskilt Resebortfraktaren har tillrätt särskild er-
godtgjørelse for överliggetid. Godtgjørelsen sättning för överliggetid. Ersättningen be-
fastsettes under hensyn til frakten den med hänsynstäms till frakten och till denog
økning eller minskning reisebortfrakte- ökning eller minskning resebortfrakta-av av

utgifter følger skipet liggerat utgifterrens följer fartygetsom liggerav rens attsom av
stille. stilla.

Godtgjørelsen förfaller ved påkrav. Ersättningen förfaller vid anfordran.
Blir godtgjørelsen ikke betalt eller sikker- Om ersättningen inte betalas eller säker-

het stillet, kan reisebortfrakteren gjøre het inte ställs för den, har resebortfraktarenan-
merkning kravet på konnossementet. rätt göra anteckningom fordringenatt påom
Gjør han ikke det, kan han i fastsettestedet konossementet. Gör han inte det får han i

rimelig betalingsfrist. Er beløpet ikke be- ställeten förelägga resebefraktaren bestämden
talt innen fristens utløp, kan reisebortfrakte- Ärtilläggstid för betalningen. tiden inte

heve befraktningsavtalen kreve oskäligtren kort och betalas fordringen inteog in-ers-
tatning alminnelige kontraktsregleretter for tilläggstiden, får resebortfraktaren hävaom

skyldes reisen bortfaller.tap at befraktningsavtaletsom och kräva ersättning för
förlust beror på inte kommerattsom resan

stånd.till

LASTING LASTNING

§ 327 Lasting stuing §327 Lastning och stuvningog

Dersom ikke følger praksis i hav- Följerannet inte vad brukligtär iav annat av som
skal reisebefrakteren levere godset hamnen,ved skall resebefraktarennen, avlämna god-

skipets side reisebortfrakteren det vid fartygets sida ochta resebortfraktarensetog om
bord. Ved klausulene det ombord. Vid klausulernata

1 fio free in and out, skal reisebefrakte- 1 fio free andin out, skall resebefrakta-
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ochlastningensörja förlastningen,for rensørgeren
linjefartsvillkor, skall2 linerliniefartsvilkår, rejse- re-skal terms2 liner terms

lastningen.sörja försebortfraktarenlastningen.bortfragteren forsørge
under-ombesörjaskallResebortfraktarenforStk. Rejsebortfragteren sørger un-

stuvningenförbehövsochlag annatpåkrazvet tilderlag andet, somstuv-som erog
den.utförasamtningen, udfører denne.og

§har 263däckslastfrågaI motsvaran-§gaelder 263daakslastStk. Vedrørende om
tillämpning.dei stykgods tilsvarende.kapitlet om

anledning,Om fartyget rese-på af somStk. skibet grund enEr avomstaan-en
medräkna närskäligen bortbortfraktarenmed rimelig-rejsebortfragterendighed, som

sed-tillhar förlagts äningicks,avtaletblev slut-hed med, da aftalen annankunne regne
resebortfraktarenlastningsplats, ärvanligsand-på der ikkelagt lasteplads,tet, eren

dettautgifterökadeför deansvarigfor deansvarlig somvanlig, rejsebortfragterener
medför.medfører.øgede udgifter, dettesom

godset§ Avlämnande328§ 328. Levering af godset. av

till-medlastasochskall avlämnasGodsetGodset med tilbørligskal leveres lastesog
påavlämnasskallskyndsamhet. Detbörligmådepå sådanhurtighed. skal leveresDet

detsådant skickoch isådant attsättogsikkert etti sådan tilstand, det letatog en
ombord,kanoch säkertbekvämt stuvas,taslos-kan ombord, befordrestages stuves, og

befordras och lossas.ses.
§§ har256-259stadgas i mot-Deti§§ 256-259Stk. Bestemmelserne i som

tillämpning.svarandestykgodstransport gzelder tilsva-kapitlet om
rende.

Ombordkonossement§329§329. Ombordkonnossement.

resebortfrak-skalllastatsgodset harrejsebortfragte-Når skal Närgodset lastet,er
denellerbefälhavarenbort- ellereller den,eller skibsføreren rese-somtarensomren

påbemyndigat,på eljest harbemyndiget dertil, bortfraktarenharfragteren ellers av-
ombordkonosse-utfärdaombord- begäranudstedeforlangende, lastarensaflasterens

handlingarnödvändigaförutsattnår nødvendige papirerdekonnossement, attment,
föreligger.uppgifterochföreligger.oplysningerog

särskilda konos-fåharszerskilte ko- Avlastaren rättkan krmveStk. Aflasteren att2.
skekandetgodset,delaraf godset, fördelede enkeltefor sement omnossementer av

olägenhet.vmsentlige väsentligmedførevilmedmindre dette utan
vill-med andrautfärdasOm konossementulemper.

befraktningsavtaletföljermed demkorder konossement änStk. Udstedes avsom
föransvarighetökadmedförbefragtningsaftalen dettaochivilkår end fastsatandre en

hål-resebefraktarenskallrejse- resebortfraktaren,forforøgetdettemedfører ansvarog
skadeslös.holderejsebefragteren honombortfragteren, skal

herfor.ham skadesløs
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for lastingen, sörja för lastningen;sørgeren ren
2 liner linjefartsvilkår, 2 linerskal reise- linjefartsvillkor, skallterms terms re-

bortfrakteren for lastingen. sebortfraktaren sörja för lastningen.sørge
Reisebortfrakteren for underlag Resebortfraktaren skall sörja för underlagsørger og

til stuingen utfører den- och behövsannet för stuvningentrengs annatsom og samtsom
utföra den.ne.

Om dekkslast gjelder § 263 tilsvarende. frågaI däckslast §har 263 motsvaran-om
Er skipet på forhold rei- de tillämpning.etgrunn av som

sebortfrakteren med rimelighet kunne i Om fartyget, anledning resebort-ta av som
betraktning på avtaletiden, pålagt fraktarenlas- skäligen bort räkna med nären av-
teplass ikke sedvanlig, reisebort- talet ingicks, har förlagts till sed-änsom er er annan
frakteren ansvarlig for de økte utgifter vanlig lastningsplats, resebortfraktarenärsom
dette medfører. ansvarig för de ökade utgifter dettasom

medför.

328 § Avlämnande§ godset328 Levering godset avav

Godset skall avlämnas och lastas med till-Godset skal leveres lastes med tilbørligog
börlig skyndsamhet. påDet skallhurtighet. avlämnaspå måteDet skal leveres slik iog

sådant och i sådantslik sätt skick detstand ettdet lett sikkert kan attat tasog om
bekvämt och säkert kan ombord,bord, befordres losses. tas stuvas,stues, og
befordras och lossas.Bestemmelsene §§i 256 til gjelder259

Bestämmelserna i 256-259 §§ hartilsvarende. mot-
svarande tillämpning.

§329 Ombordkonnossement 329 § Ombordkonossement

Når godset lastet, reisebortfrakte-skal Närer godset har lastats skall resebortfrak-
eller skipsføreren reisebort-eller denren eller befälhavarentaren eller den som rese-

frakteren ellers har bemyndiget, på avlaste- bortfraktaren eljest har bemyndigat, på av-
forlangende utstede ombordkonnosse-rens lastarens begäran utfärda ombordkonosse-

forutsatt de nødvendige papirerment, at förutsattog ment, nödvändiga handlingaratt
opplysninger foreligger. och uppgifter föreligger.

Avlasteren kan kreve saerskilte konnosse- Avlastaren har fårätt särskilda konos-att
for de enkelte deler godset medmenter för delarav godset,sement det kan skeav om

mindre dette vil medføre vesentlig ulempe. väsentlig olägenhet.utan
Utstedes konnossement med andre vilkår Om konossement utfärdas med andra vill-

fastsatt i befraktningsavtalen, detteenn kor demän följerog befraktningsavtaletsom av
medfører økt for reisebortfrakteren, och dettaansvar medför ökat förett ansvar rese-
skal reisebefrakteren holde ham skadesløs. bortfraktaren, skall resebefraktaren hålla

honom skadeslös.
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RESANREJ SEN.

omsorgspligt. omsorgsplikt§ § ResebortfraktarensRejsebortfragterens 330330.

skynd-med tilbørlig tillbörligutföras medStk. Rejsen skal undøres Resan skall
måde. Stad-forsvarlig påpå övrigt försvarligthurtighed i øvrigt samhet och i sätt.og
i §§§§ 266 267 ka- 266-267 hari 262, gandena i 262 ochBestemmelserne motsva-og

stykgodstransport gaelder tilsva- tillämpning.pitlet randeom
rende.

Substituthamn§ Deviation.331§ Substituthavn.Deviation.331.

räddaförfår endastDeviation företasfor attkunStk. Deviation kan atgøres
gods ellerellerfartygeller bärgabjaerge skib ellerforredde eller avat personperson

anledning.skäliggrund.rimeliggods eller af anden annan
medförhinder,uppkommerOm detderhindringer,Stk. Indtratder der2. som

lossningshamnenkan anlöpafartyget inteanløbe losse-skibet ikke kanmedfører, attat
skekandetta inteellerlasten,ikke och lossadetteellerhavnen losse lasten, atog

i stäl-får resebortfraktarentid,skäligrejse- inomophold, kanurimeligtkan ske uden
lossningshamn.lämpligväljarimelig letandenbortfragteren i stedet vaelge annanenen

lossehavn.

§ Avståndsfrakt332§ 332. Afstandsfragt.

befrakt-utförtsdel närnår Harudført,af rejsendelStk. Er resanen aven
ellereller faller bort närningsavtalet hävsnår god-ellerbortfalder,aftalen ellerhaaves

någoninågon orsak lossasgodsetdenendanden havnilossetellers av annanset ener
lossningsham-avtaladehamn denaf- änkraeverejsebortfragterenaftalte, kan annan

avstånds-tillresebortfraktarenhar rätttilsvarende.§ gaalder335standsfragt. nen,
motsvarande335§i harfrakt. Stadgandenabli-beløb, derdetAfstandsfragtStk. 2. er

tillämpning.når fradragfragt,aftalteaf dentilbagever
avtalade fraktenAvståndsfrakt denden ärlzengden afmellemforholdetefergøres

beräknasför beloppavdragmedrejse. Hensyn ettaftaltetilbagestående den somog
återståendeförhållandet denmellanefterdevarigheden afogså tilskal tages saer-og

skalllängd. Hänsynavtaladeoch denrejser. Af-sådannevedomkostningerlige resans
och devaraktigheten sär-tillgodsets ävenoverstigeikke taskanstandsfragten av

sådana Av-kostnaderna förskildavaardi. resor.
godsetsfår inte överstiga vär-ståndsfraktenaf-kraevekanafStk. 3. Enhver parterne

de.Tvistdispachør.affastsatstandsfragt omen
hänskju-fåravståndsfraktangåendeTvistafgørelse kandispachørensrigtigheden av

dis-och avgörandetill utredningdomstolene. tasindbringes for genom
dis-stadgandenaDärvid skallpasch. om

i tillämp-haveri gällavidpasch gemensamt
liga delar.
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REISEN RESAN

§ 330 Reisebortfrakterens omsorgsplikt §330 Resebortfraktarens omsorgsplikt

Reisen skal utføres med tilbørlig hurtighet Resan skall utföras med tillbörlig skynd-
for øvrig på forsvarlig måte. Bestemmel- samhet och i påog övrigt försvarligt sätt.ett

§§i 262, 266 267 gjelder tilsvarende. Bestämmelserna i 262sene och 266-267 §§ harog
motsvarande tillämpning.

§ 331 Deviasjon. Substitutthavn 331 § Deviation. Substituthamn

Deviasjon bare foretas okan for redde Deviation får endast företasa för räddaatt
for åeller berge skip eller gods eller eller förperson, bärga fartyg ellerpersoner att an-

rimelig egendom till sjössav annen grunn. eller skälignan av annan
Inntrer det hindringer medfører anledning.atsom

skipet ikke kan anløpe lossehavnen losse Om det uppkommer hinderog medförsom
lasten, eller dette ikke kan skje fartygetat uten inte kanatt anlöpa lossningshamnenur-
imelig opphold, kan reisebortfrakteren i och lossaste- lasten, eller detta inte kan ske utan
det velge rimelig lossehavn. oskäligt uppehåll, fåren annen resebortfraktaren i

stället välja lämplig lossnings-en annan
hamn.

§ 332 Avstandsfrakt 332 § Avståndsfrakt

Er del reisen utført når befrakt- Har delen av utförts befrakt-nären av resan
ningsavtalen heves eller faller bort eller god- ningsavtalet hävs eller faller bort eller när

losses i havnset godsetav annen anledninggrunn en annen lossas iav annan en annan
den avtalte lossehavn, reisebort-kan hamn denenn än avtalade lossningshamnen, har

frakteren kreve avstandsfrakt. § gjelder335 resebortfraktaren till avståndsfrakt.rätt Be-
tilsvarende. stämmelserna i 335 § har motsvarande till-

Avstandsfrakt det beløp blir til- lämpning.er som
bake den nåravtalte frakt fradrag gjøres Avståndsfraktav denär avtalade frakten

forholdet mellom lengden denetter med avdrag för belopp,av beräknasett som
gjenstående den avtalte reise. Hensyn efter förhållandettasog mellan den återstående
også til varigheten de saerlige omkost- och den avtaladeav og längd. Hänsyn skallresans
ninger sådanneved reiser. Avstandsfrakten även till varaktighetentas och de sär-av
kan ikke overstige godsets verdi. skilda kostnaderna för sådana Av-resor.

Enhver kan kreve avstands-partene ståndsfrakten fårav inte överstiga godsets vär-
frakten fastsatt dispasjør. Tvist de.av en om
riktigheten dispasjørens avgjørelse kan Tvist angående avståndsfraktav kan hän-
bringes inn for domstolene. skjutas till utredning och avgörande genom

dispasch. Därvid skall i tillämpliga delar gäl-
föreskrifterna dispasch vidom gemensamt

haveri.
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godsFarligt§333gods.Farligt§ 333.

resebort-gods lastatsfarligt attHar utanrejsebort-udengods lastet,farligt atEr
beskaffen-farligakände till dessfraktarenbeskaffenhed,farligedetskendtefragteren

lossa,omständigheternafår efterhanhet,losse,omstaendighederneefterhankan us-
skyl-godsetförstöraelleroskadliggöra utanpligtudengodsetødelatggeellerkadeliggøre

gäl-ersättning. Detsammabetaladighetgaelder, attTilsvarendeerstatning.betaletill att
tillkänderesebortfraktarenler ävenafgodsettil,kendskab omhanhar atselvom er

detochbeskaffenhetfarligagodsets senareopstårderbeskaffenhedfarlig ensenereog
egendom,ellerföruppstår faradet personejendom, eneller gørforfare somperson

behålla godsetoförsvarligtdet attgörbord.godsetbeholdeuforsvarligt somat om
ombord.

UTLÄMNANDEOCHLOSSNINGUDLEVERINGOGLOSNING
GODSETAVM.V.GODSETAF

§ Lossning334Losning.§ 334.

ochlossningstidlossningsplats,frågaIlossetidlosseplads,til omMed hensynStk.
§§320-328godset har motsva-lossningbestemmelsernegzeldergodsetaf avlosningog

detskallDärvidtillämpning.rande sombe-Hvad dertilsvarende.§§ 320-328i er
gällaställetiresebefraktarenstadgasgzeldeskal herresebefragteren, omforstemt

godset.mottagarengodset.af avmodtageren
behörighetsinvisar mot-Denmod- somsiglegitimererder somStk. Den, som

godsetbesiktigagodset har rätt attfør hangodset, tagarebesigtigetil avhar atrettager,
det.haninnan emottardet.modtager

godsfleredetFinns mottagare somaf gods, avmodtagereflerederErStk.
befraktningsavtal,enligtbefordrasbefragt-til sammahenholdibefordres sammesom

lossnings-anvisafår de endast gemensamtlossepladsanviseikkedeningsaftale, kan
förhalas.fartygetfordraellerplats attallemindremedforhaling,kraaveeller er

Ökade godset ärföljdkostnader till attavenige.
grundbortskaffasmåsteskadat eller avaf,følgeøgede omkostningerStk. som

resebefraktarenbetalasskallskada,bortskaffesmå avellerskadet engodset somat er
be-godsetsorsakatsharskadan egenrejsebefrag-af avbetalesskalskade,af omfølge en
påförsummelseellerfelellerskaffenhetgodsetsskyldes avskadendersom egenteren,
fioklausulenVidsida.resebefraktarenspåforsømmelseellerfejlbeskaffenhed eller

betalaresebefraktarenskalland outfree infioklausulenVedside.rejsebefragterens
resebortfraktaren ärintekostnadernarejsebefragterenout, dazkker omfree andin

338enligtskadanansvarig förrejsebortfrag-medmindreomkostningerne,
afmedføriskadenforansvarligteren er

§ 338.

ifinnsintegodsför§ Frakt335 somi be-ikkedergods,for§ 335. Fragt er
behållhold.

behåll vidfinns iintegodsFör resansrejsensved sombeholdiikkedergods,For er
hargodsetutgå endastskall fraktslut ommed-fragt,ikke kraevesderslutning, kan
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§ 333 Farlig gods §333 Farligt gods

Er farlig gods lastet reisebortfrak- Har farligt gods lastatsuten resebort-at utan att
desskjente dets farlige beskaffenhet, fraktarenkan kände tillteren farliga beskaffen-

han forholdene losse, uskadeliggjøre het, får han efter omständigheternaetter lossa,
eller ødelegge godset plikt åtil betale oskadliggöra eller förstöra godsetuten skyl-utan
erstatning. Det gjelder selv han dighet betala ersättning. Detsamma gäl-attsamme om
kjente til godsets farlige beskaffenhet der- ler även resebortfraktaren kände tillom

det oppstår fare for godsets farliga beskaffenhet och detsom senere en person senare
eller eiendom gjør det uforsvarlig å uppstårbe- fara för eller egendomsom en person
holde godset bord. det oförsvarligtgör behålla godsetom attsom

ombord.

LOSSING OG UTLEVERING UTLÅMNANDEAV LOSSNING OCH
GODSET M V AV GODSET

§ 334 Lossingen 334 § Lossningen

Med hensyn til losseplass, lossetid frågalos- I lossningsplats, lossningstid ochog om
singen godset gjelder bestemmelsene lossningi godset har 320-328 §§av motsva-av
§§ 320 til 328 tilsvarende. Det der rande tillämpning. Därvid skall det ärsom er som
bestemt reisebefrakteren, skal her bestämtgjelde resebefraktaren i ställetom gällaom
mottakeren godset. godset.av mottagaren av

Den legitimerer mottaker, Den visar sin behörighetsom seg som mot-som som
har til å besikte godset før hanrett imot har besiktiga godset innantagare rätt hantar att
det. det.tar emot

Er det flere mottakere gods Finnsbe- det flera godsmottagareav som av som
fordres i henhold til befraktningsav- befordras enligt befraktningsavtal,samme samma
tale, kan de ikke anvise losseplass fåreller kre- de endast anvisa lossnings-gemensamt

forhaling med mindre alle enige. plats eller fordra fartygetve förhalas.atter
økte Ökadeomkostninger følge godset kostnader till följd godsetat ärsom attav av
skadet eller må bortskaffes på skadat måsteellerer bortskaffas på grundgrunn av en av

skade, skal betales reisebefrakteren skada,der- skall betalas resebefraktarenav en av
skaden skyldes godsets beskaffen- skadan harsom orsakats godsets be-egen om av egen

het eller feil eller forsømmelse på skaffenhetreisebe- eller fel försummelseellerav av
frakterens side. Ved klausulen fio free resebefraktarenin någoneller hansom svarar
and out, dekker reisebefrakteren omkost- för. Vid klausulen fio free in and out, skall
ningene med mindre reisebortfrakteren resebefraktaren betala kostnaderna inteer om
ansvarlig for skaden reglene §i 338. resebortfraktarenetter ansvarig förär skadan en-

ligt 338

§ 335 Frakt for gods ikke 335 §i behold Frakt för gods inte finns i be-som er som
håll

For gods ikke i behold ved reisens Försom gods inte finnser i behåll vidsom resans
slutt, kan frakt ikke kreves, med mindre det slut, skall frakt utgå endast godset harom
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beskaffen-gått till följd sinförloratgået følge af detstabtmindre det av egensomer

förpackning, försum-bristfällig fel ellerhet,ved indpak-beskaffenhed, mangleregen
ellerpå resebefraktarens sidamelsepåforsømmelse rejse-fejl ellerningen eller om rese-

. sålt förhar godsetbortfraktaren ägarensrejsebortfragterenellerside,befragterens
oskadliggjort ellerräkning eller har lossat,ellerejerens regning hardet forhar solgt

enligt 333förstört detødelagt det iuskadeliggjort ellerlosset,
skall betalas tillbakaFörutbetald frakt§af 333.medfør om

inte harresebortfraktaren enligt 1 rätttil-skal betalesForudbetalt fragtStk. mom.
till frakt.stk.i medførrejsebortfragterenhvisbage, av

på fragt.ikke har krav

§ rejsebortfragte-336. Modtagerens §336 och resebefraktarensMottagarensog
Tilbageholdsret.for fragten. för frakt. Retentionsrättrens ansvar ansvar

godset bliver modtage-Ved imod Genom godset blirat tage att motta mottagaren
of andre kravpligtig til betale fragt skyldig betala frakt och andra fordringarat attren

§ i kapitletbestemmelserne i 269efter enligt 269om
stykgodstransport. Resebortfraktaren kan under alla omstän-

til-Stk. Rejsebortfragteren kan i alle2. digheter kräva betalning resebefraktarenav
iaf rejsebefragterenf$lde kraeve betaling enligt 273

§273 i kapitlet stykgod-medfør af Resebortfraktaren hållahar godseträtt attom
stransport. inne enligt 270

har tilbage-Stk. Rejsebortfragteren
§i 270i medfør af bestemmelserneholdsret

stykgodstransport.i kapitlet om

§ 337. Oplatgning af gods. §337 Uppläggning godsetav

vilkåre-opfyldeUndlader modtageren Underlåter uppfylla villko-at mottagaren att
forsinkerudlevering af godset, ellerfor för utlämnandet godset fördröjerellerne ren av

således fuld-han losningen, den ikke kan han lossningen så denna inte hinner slut-at att
i øvrigt uden urimeligføres til aftalt tid eller föras inom avtalad tid eller i övrigt inom

forsinkelse, har rejsebortfragteren til skälig tid, har resebortfraktaren lossaret at rätt att
det underlosse godset oplaegge sikker godset och lägga det i säkert förvar förog upp

regning.forvaring for modtagerens Om räkning. Mottagaren skallmottagarens un-
oplaegningen skal han underrette modtage- derrättas uppläggningen.om

Om godsetvägrarmottagaren att mottaren.
Stk. modtageren imodNzegter eller inte känd eller inte kan anträffas,at tage är

ikke kendtgodset, eller modtageren eller skall resebortfraktaren så möjligtsnarter som
såikke trzeffe, skal rejsebortfragteren hur- underrätta resebefraktaren detta. An-at om

muligt underrette rejsebefragteren.tigt mäler sig såinte tidigt loss-mottagaren attsom
så tidligt,modtageren sig ikkeMelder ningen kan slutföras i tid,att skall resebort-rätt

fuldføres i tid, skal rejse-losningen kan fraktaren lossa och lägga godset.rette Mot-upp
godset. Mod-bortfragteren losse oplaegge och resebefraktaren skall under-tagarenog

underrettesrejsebefragteren skal uppläggningen.rättastageren og om
oplzegningen. I underrättelsen enligt 1 och 2 skallom mom.
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gått følge sin beskaffen- gått förlorat följdtill sin beskaffen-tapter som av egen av egen
het, mangler ved pakningen eller feil het, bristfälligeller förpackning eller fel eller för-
forsømmelse på reisebefrakterens side, någoneller summelse resebefraktaren ellerav
reisebortfrakteren har solgt det for eierens han för eller resebortfrakta-som svarar om
regning eller har losset, uskadeliggjort sålteller har godset för räkning ellerägarensren
ødelagt det §i henhold til 333. har lossat, oskadliggjort förstörteller det

Forutbetalt frakt skal betales tilbake hvis enligt 333
reisebortfrakteren første ledd ikke Förutbetaldhar frakt skall betalas tillbakaetter om
krav på frakt. resebortfraktaren enligt första stycket inte

har till frakt.rätt

§336 ochMottagarens resebefraktarens§ 336 Mottakerens reisebefrakterensog
för frakten. Retentionsrättfor frakten. ansvarTilbakeholdsrettansvar

Genom godset bliratt motta mottagarenåVed imot godset blir mottakerenta an-
skyldig betala frakt och andra fordringarattsvarlig for frakt andre krav reglene ietterog
enligt 269§ 269.

Resebortfraktaren kan under alla omstän-Reisebortfrakteren kan i alle tilfelle kreve
digheter kräva betalning resebefraktarenbetaling reisebefrakteren avreglene ietterav
enligt 273§ 273.

Resebortfraktaren har hålla innerätt attReisebortfrakteren har tilbakeholdsrett
godset enligt 270reglene §i 270.etter

§ 337 Opplegging godset §337 Uppläggning godsetav av

Unnlater åmottakeren oppfylle vilkårene Underlåter uppfylla villko-mottagaren att
for utlevering godset, eller forsinker han för utlämnandet godset eller fördröjerav ren av
lossingen slik den ikke kan fullføres tilat han lossningen så denna inte hinner slut-att
avtalt tid eller for øvrig urimelig forsin- förasuten inom avtalad tid eller i övrigt inom
kelse, har reisebortfrakteren til å losse skälig tid, har resebortfraktarenrett lossarätt att
godset legge det under sikker forva- godset och lägga det i säkert förvar förog opp upp
ring for mottakerens regning. Mottakeren räkning. Mottagaren skallmottagarens un-
skal underrettes opplegningen. derrättas uppläggningen.om om

Nekter åmottakeren imot godset, ellerta Om godsetvägrarmottagaren att motta
han ikke kjent eller åikke treffe, skal eller inte känd eller inteer kan anträffas,är

reisebortfrakteren så hurtig mulig skall såresebortfraktaren möjligtsom un- snart som
derrette reisebefrakteren. Melder mottake- underrätta resebefraktaren. Anmäler mot-

ikke så tidlig lossingen kan fullfø-at sig inte såren tidigt lossningen kanseg tagaren att
til tid, reisebortfrakterenskal losserett slutföras i tid,res skall resebortfraktarenrätt

legge godset. Mottakeren reisebe- lossa ochog lägga godset. Mottagaren ochopp og upp
frakteren underrettes opplegningen. resebefraktaren skall underrättasom om upp-

I underretning første ledd lâggningen.etter annetog
skal det angis rimelig frist hvis utløp I underrättelsen enligt första och andraetteren
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Stk. underretningen i medfør af stk. lI skälig tidsfrist efter slutanges en rese-vars
angives rimelig frist, efter hvis2 skal bortfraktaren säljahar eller förfogarätt attog en

påudløb rejsebortfragteren kan szelge eller upplagt gods. Vid ellerförsäljningöver av
måde råde gods. Ved salganden oplagt förfogande stadgande-godset haröverannatover

§råden godset garlder 272eller anden i 272 § motsvarande tillämpning.over na
i stykgodskapitlet tilsvarende.

§ udlevering. Dröjsmål338. Lasteskader. Forsinket § Lastskada. med utläm-338
nandet

efteransvarlig enligt 274-Resebortfraktaren ansvarigRejsebortfragteren ärreg-er
tabfor287-289 följd§§ för skada till§§ 274-285 285 och 287-289ilerne attsom avog

beskadigetbliver gårgår tabt, gods förlorat, skadas eller försenasgodsaf,følge at me-
i hans §det 286vård. Stadgandena iforsinket, dan det i hansbliver äreller ermens

tilsvarende.gaelder§ 286 tillämpning.i har motsvarandeReglenvaretaâgt.
rejsebe-ikke resebefraktareninteModtager, EnStk. ärmottagareersom som

efter stk.erstatning ocksåogså har till ersättning enligt lkraevekan rättfragter, mom.
af konnosse-indehaver Om innehar konossementmodtagerEr et mottagaren som

hankanrejsebortfragteren, får hanutfärdats resebortfraktaren,af harudstedtment, av
§ 316.ibestemmelsen också åberopa stadgandena i 316pâberåbe sigtillige

PÅ PÅKONTRAKTSBRUD OG HINDRINGER AVTALSBROTF OCH HINDER
REJSEBORTFRAGTERENS SIDE RESEBORTFRAKTARENS SIDA

§339. Kancelleringstidpunkt. § Kancelleringstid339

Skal skibet inden be-lasteklart inomin lastSkall fartyget klartet att tavarere vara
kancelleringstid, rej-tidspunkt kan får resebefrak-kancelleringstid,viss tidstemt en

sebefragteren hasve befragtningsaftalen, der- befraktningsavtalet fartygethävataren om
skibet ikke lasteklart eller meldet lastningsan-ellerinte klart in lastärsom er att ta

lasteklart inden udløbet af fristen. utgång.före fristensmälan inte har lämnats
Stk. Giver rejsebortfragteren meddelse fartygetresebortfraktaren anmälerOm att

tidenskibet vil komme, efter ochlöptefter tiden harat ankommerat utattom, er
opgiver, hvornår skibet villøbet ud, klartfartyget kommernär attog vare varauppger

må rejsebefragteren udenlasteklart, avtaletfår hävain resebefraktarenlastatt taugrun-
det aftalen ik-ophold hzeve aftalen. Hazves intedet inom skälig tid. Hävssker av-om
ke, bliver det opgivne tidspunkt käncel- kancel-angivna tidpunktennyt talet blir den ny
leringstidspunkt. leringstid.

Dröjsmål§ 340 § avtalsbrott340. Forsinkelse ochandet kontrakts- annatog
brud.

Resebefraktaren får befraktningsav-Rejsebefragteren hävakan haeve fragtaftalen på
avtals-på grund dröjsmål ellergrund af taletforsinkelse eller andet kontrakts- annatav

på på sida avtals-brud rejsebortfragterens brott resebortfraktarensside, når kon- om
traktsbruddet brottet väsentligt.vaesentligt. ärer
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tidsfrist efterskäligstycket skallpåselge ellerreisebortfrakteren kan anges enannen
säljaharresebortfraktarenslut rätt attellerVed salggods.måte råde opplagt varsover

Vid försälj-upplagt gods.förfogaeller över§ 272.gjeldergodsetforføyning overannen
godsetförfogandeellerning överannatav

§ motsvarandei 272bestämmelsernahar
tillämpning.

Dröjsmål med utläm-§ Lastskada.338Lasteskader. utleveringForsinket§ 338
nandet

ansvarig enligt 274-ansvarlig ResebortfraktarenReisebortfrakteren äretter reg-er
§ for §§ till följdtil 289 287-289 för skada287 285 och§§ 274 til 285lene i atttap avog

til försenasgår kommer går skadas ellergods förlorat,godsfølge tapt,at me-avsom
i hans vård. Bestämmelserna idetforsinket dan det i hansblirskade eller ärermens

tilsvarende. § motsvarande tillämpning.§ gjelderi 286 286 harvaretekt. Reglene
reisebefrakteren, resebefraktareninteikke En ärMottaker mottagare somersom

ledd.første ersättning enligt förstaockså tillerstatning harogså rättkan kreve etter
utstedt innehar konosse-Omstycket.konnossementHar mottakeren mottagarenav
påberopeogså resebortfrakta-utfärdatshan harreisebortfrakteren, kan ment, avsom

också åberopa i 316får reglerna§ hani 316.reglene ren,seg

PÅHINDRINGER AVTALSBROTT OCH HINDEROGKONTRAKTSBRUDD
PÅ SIDEREISEBORTFRAKTERENS RESEBORTFRAKTARENS SIDA

§ KancelleringstidKanselleringstid 339§ 339

be- börja in lastklartlasteklart innen Skall fartygetskipetSkal att taen varavazre
kancelleringstid, fårreisebefrak- resebe-kanselleringstid, tidkan inom visstidstemt

ski- farty-dersom befraktningsavtaletbefraktningsavtalen fraktaren hävaheveteren om
meldt laste- börja in last ellereller ikke inte klartlasteklartikke är taattgetpet er

fris-föreinte har lämnatslastningsanmälanfristen.klart før utløpet av
ski- utgång.meldingreisebortfrakterenGir at tensom

oppgir anmäler fartygetutløp, Om resebortfraktarenfristensvil komme attetterpet og
reisebe- ochmå tiden har löptlasteklart, efter detkommernår vilskipet utattvaere

opphold heve kommerhan fartygetnärfrakteren attugrunnetuten av- varauppger
fåroppgitte resebefraktarenblir det börja in last,avtalen, klartikketalen. Heves att ta

tid.inom skäligkanselleringstid. avtalet det skerhävatidspunkt omny
angivna tidpunk-inte blir denHävs avtalet

kancelleringstid.ten ny

avtalsbrott§ Dröjsmål och§ kontrakts- 340340 Forsinkelse annatannetog
brudd

befraktningsav-får hävaResebefraktarenbefraktnings-Reisebefrakteren kan heve
avtals-dröjsmål ellerpå grundtalet annatpå elleravtalen forsinkelse annet avavgrunn
avtals-sidaresebortfraktarenspåbrottpå sidekontraktsbrudd reisebortfrakterens om

väsentligt.brottet ärnår vesentlig.kontraktsbruddet er
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Stk. Har lastning Sedanfundet lastningsted, harkan rej- skett får resebefrakta-
sebefragteren ikke intehzeve aftalen, hävahvis losning avtalet lossning godsetren om av
af godset vil medføre skulle medföravaesentlig skade eller väsentlig skada eller olägen-
ulempe for andre befragtere. het för någonVed konsekuti- befraktare. Vid konse-annan

rejser kan befragteren kutivaikke fårhave for resebefraktaren inte hävave resoren
enkelt rejse, frågamed mindre avtalet iudførelsen af den- enstaka med mind-om en resa

utförandetuvasentlig for rejsebortfragteren i for- denna oväsentligtär förne er re av
hold til de resterande resebortfraktarenrejser. i förhållande till de åter-

Stk. Vil ståenderejsebefragteren haeve aftalen, resorna.
må han give underretning Omherom resebefraktarenuden vill häva avtalet, skallug-
rundet hanophold, efter han må meddela detta inom skälig tid efterat antages.at att

fåethave kendskab han måstetil kontraktsbruddet. fåttha kännedomantas om av-
Gør han ikke det, går talsbrottet. Görhaeveadgangen hantabt. inte det, går hävnings-

förlorad.rätten

§ 341. Tab af skibet. 341 § Förlust fartygetav

elder befragtningsaftalen bestemtet Avser befraktningsavtalet bestämt far-ett
skib, gårdette tabt eller bliver erklaeret och går det förloratog tyg eller förklaras det
for uistandsaetteligt, rejsebortfragtren ik- efter skada inte kunna stånd,ier sättas är rese-
ke forpligtet til udføre befordringen. I bortfraktarenat inte skyldig utföra Iatt resan.
dette tilfaelde kan han ikke krzeve udføre sådant fallat har han inteett heller rätt att
rejsen med andet skib, selv befragt-et utföra med fartygom detänett annatresan
ningsaftalen tillader ham indszctte avtaladeatt et även han enligt avtalet haran- rättom
det skib end det aftalte. insätta fartyg.att ett annat

§ 342. Rejsebortfragterens erstatningsan- §342 Resebortfraktarens skadeståndsan-
svar. svar

Opstår der følge af forsinkelse eller Uppkommer till följd dröjsmålsom ellerav
andet kontraktsbrud på rejsebortfragterens avtalsbrott på resebortfraktarensannat sida
side tab, ikke §omfattet af 338, gal- skada inte omfattas §338 275som harer som av

§§der 275 276 tilsvarende. §§och 276 motsvarande tillämpning.og

PÅKONTRAKTSBRUD OG PÅHINDRINGER AVTALSBROTI‘ OCH HINDER
REJSEBEFRAGTERENS SIDE. RESEBEFRAKTARENS SIDA

§ 343. Tilbagetraaden før lastning. 343 § Frånträdande före lastningen

Traeder rejsebefragteren tilbage fra be- Frånträder resebefraktaren befraktnings-
fragtningsaftalen før lastningen begyndet, avtalet innan lastningen har börjat eller harer
eller har han ved afslutningen af lastningen han vid lastningens slut inte lämnat allt det
ikke leveret alt det gods, aftalen omfatter, gods avtalet gäller, har resebortfrakta-som
kan rejsebortfragteren kraeve erstatning for tillrätt ersättning för fraktförlust ochren
fragttab anden skade. Ved konsekutive skada. Vid konsekutivaog kanannan resor
rejser kan tilbagetraeden fra enkelt rejse frånträdande enstaka ske endasten av en resa
kun ske, dersom udførelsen af denne utförandet den är oväsentligt förer uvze- om av rese-
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kan reisebe-Etter lasting foretatt, får resebefrakta-skettlastning harat Sedaner
såfrakteren avtalen for vidt los-ikke heve god-såvitt lossningavtaletinte häva avren

vesentlig skadesing godset vil medføre eller olä-väsentlig skadamedföraskulleav set
andre Ved kon-eller ulempe for befraktere. konsekuti-Vidbefraktare.förgenhet annan

ikke he-sekutive reiser kan reisebefrakteren frågaiinte hävafår resebefraktarenva resor
for enkelt reise med mindre utførelsen utförandetinteenstakave en avomresaenom
denne for reisebortfrakterenuvesentlig iresebortfraktarenoväsenligt fördenna årav er

gjenståendei forhold til reiser.de återståendeförhållande till de resorna.
måVil reisebefrakteren hanheve avtalen, skallavtalet,vill hävaresebefraktarenOm

oppholdmelding dette efter dettidskäligugrunnet detta inomuten meddelahanom
må å fått kjennskap tilhan ha fått kännedometter måste haat antas han antas omatt

gårkontraktsbruddet. Gjør han ikke det, går hävnings-inte detGör hanavtalsbrottet.
hevningsretten tapt. förlorad.rätten

§ 341 Tap skipet §341 Förlust fartygetav av

Gjelder befratningsavtalen bestemt befraktningsavtalet bestämt far-Avseret ett
skip dette går eller blir uistandsette- går efter skadaoch det förlorat ellertaptog tyg
lig, plikter reisebortfrakteren ikke å utføre förklaras i stånd,inte kunna ärsättas rese-
reisen. såI fall kan han åikke kreve utføre bortfraktaren utförainte skyldig Iatt resan.
reisen med skip, selv avtalen sådant utförafall har han inte helleret annet rätt attom
tillater ham å inn skip det med fartyg, hansette et annet ävenett annatenn resan om
avtalte. enligt avtalet har inrätt sättaatt ett annat

fartyg det avtalade.än

§ 342 Reisebortfrakterens erstatningsan- § skadestånds-342 Resebortfraktarens
svar ansvar

Oppstår det følge forsinkelse eller Uppkommer till följd dröjsmål ellersom av av
kontraktsbrudd på reisebortfrakterens påavtalsbrott resebortfraktarens sidaannet annat

side ikke omfattes § 338, gjelder §skada inte omfattas 338tap har 275som av som av
§§ 275 276 tilsvarende. §§och 276 motsvarande tillämpning.og

PÅKONTRAKTSBRUDD OG HINDRINGER AVTALSBROTT OCH HINDER
PÅ REISEBEFRAKTERENS SIDE RESEBEFRAKTARENS SIDA

§ 343 Tilbaketreden før lasting § Frånträdande före lastning343

Trer reisebefrakteren tilbake fra befrakt- befraktnings-Frånträder resebefraktaren
ningsavtalen før lastingen begynt eller har börjat eller harlastningen haravtalet innaner
han ved avslutningen lastingen ikke levert allt detinte lämnathan vid lastningens slutav
alt det gods avtalen gjelder, kan reisebort- resebortfrakta-gäller, hargods avtaletsom
frakteren kreve erstatning for frakttap fraktförlust ochtill ersättning förog rättren

skade. Ved konsekutive reiser kanannen konsekutiva kanskada. Vid resorannan
tilbaketreden fra enkelt reise bare skjeen frånträdande enstaka ske endastav en resa
dersom utførelsen denne uvesentlig forav er utförandet den oväsentligt förärom rese-av
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återståen-förhållande till debortfraktaren ii forhold til derejsebortfragterensentlig for
derejser.resterende resorna.

skallersättningenbestämmandeVidaf erstatning skalStk. Ved fastszettelse av
resebortfraktarentilluden hänsyntil, rejsebortfragteren utanhensyn tastages omom

medunderlåtitanledning harandet skäliggrund har undladt medtagerimelig att taat
gods.gods. annat

möj-inteföreliggertill ersättningRättikke krzzeves, hvisStk. 3. Erstatning kan om
föra inellerbefordraavlämna,lighetenbefordre godset attmuligheden af levere ellerat

måstebestämmelseortengodset i ute-måpå bestemmelsesstedetindføre deteller anses
omständigheterföljdtillslutenomstazndigheder,udelukket ved rese-for somavanses

medräknat närborde habefraktaren interejsebefrag-sådan beskaffenhed,der af ater
import-såsom elleringicks,avtalet export-burde have dem i betragt-ikke tagetteren

för-åtgärd myndighet,förbud ellersåsom indfør-da aftalen blev sluttet,ning, avannan
avtaletdet slagallt godsstörelseudførselsforbud anden for-sels- eller eller somavav

händelse. Det-jämförligdärmedellermyndighed, hasndeliganstaltning af offentlig avser
godsbestämtavtaletgällerden aftalenaf alt gods afundergang avseromart, samma

olyckshändel-gått underharomstaendigheder. Til-angår, lignendeeller engenomsom
gods, af-gzelder, hvis det bestemtesvarende se.

åberopavillresebefraktarenOmgået ulyk-angår, till grunde vedtalen om-enener
skall hani 3ständighetkeshaendelse. mom.,avsessom

detta.meddelandeskälig tid lämnainompåberåberejsebefragteren sigStk. Vil om
skyldigblir han ersättainte detGör han attomstzendigheder,3af de i stk. nxvnteen

med-undvikitshakundeden skadaophold give med-han uden ugrundetskal omsom
i tid.hade lämnatsdelandeGør ikke det, skal handelelse dette. hanom

følger heraf.den skade,erstatte som

§ 344. Ret til haave. § Hävningsrätt344at

frarejsebefragteren trazde tilbage be- frånträda befrakt-Kan Får resebefraktaren
erstatningsansvar, fö-fragtningsaftalen uden skadeståndsansvarningsavtalet utan att

hat-jfr. § 343, stk. kan rejsebortfragteren får resebort-§ 3religger enligt 343 mom.,
he- det-aftalen, når han giver underretning meddelarhanfraktaren häva avtaletve om

uden ugrundet ophold. inom skälig tid.tarom
ikke detStk. rejsebefragteren alt alltLeverer inte avlämnarOm resebefraktaren

rejsebort-gods, aftalen omfatter, kan får resebortfrakta-det gods avtalet gäller,som
bestämdrimelig frist for rejsebe-fragteren resebefraktarenföreläggasatte en enren

til erstatning ellr til skallfragteren betale resebefraktarentilläggstid inom vilkenatat
Ärikke gjort inden säkerhet.stille sikkerhed. Er dette ställaersättning ellerbetala

rejsebortfragteren have ersättningenfristens udløb, kan haroskäligt kort ochtiden inte
tillige erstatning i detaftalen. Han kan krave ställts föreller säkerhet inteinte betalats

§ mindre rejsebefragte- hä-medfør af 343, med resebortfraktarenfårinom tilläggstiden,
ersättninguden for ikke have leveret tillavtalet. Han har även rättater ansvarren va

gods, mangler.det såvida inte resebefraktaren ärenligt 343som
detinte har avlämnatför hanattutan ansvar

saknas.gods som
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gjenståen-i forhold til dereisebortfrakteren bortfraktaren förhållandei till de återståen-
de reiser. de resorna.

Ved fastsettelse erstatningen skal hen- Vid bestämmande ersättningen skallav av
til reisebortfrakteren rimelig hänsyn till resebortfraktarentas uten tas utansyn om om

åunnlatt med gods.har skälig anledning har underlåtit medta annet att tagrunn
Erstatning ikke hvis mulighe-kan kreves gods.annat

åfor befordrelevere eller godset eller till ersättning föreliggerRätt inte möj-ten om
innføre på mådet bestemmelsesstedet ligheten avlämna, befordra eller föra inattanses

påutelukket omstendigheter mästegodset i bestämmelseorten ute-grunn av som anses
reisebefrakteren ikke burde ha i betrakt- sluten till följd omständighetertatt somav rese-
ning såsomda avtalen ble sluttet, utførsels- befraktaren inte borde ha räknat med när
eller innførselsforbud eller forføyning såsomavtalet ingicks, utförsel- eller inför-annen

offentlig myndighet, hendelig undergang åtgärdselförbud eller myndighet,av annan av
alt gods den avtalen gjelder, förstörelse gods detallt slagartav somav av av som av-

eller lignende omstendigheter. Det talet eller därmed jämförlig händelse.samme avser
gjelder angårhvis avtalen bestemt gods Detsamma gäller avtalet bestämtsom om avser
går til ved ulykkeshendelse. gods förstörts olyckshändel-grunne en som genom en

påberopeVil reisebefrakteren seg en om- se.
stendighet i tredje ledd, skal han Om åberoparesebefraktaren villnevntsom en om-

opphold melding det. ständighet i tredje stycket, skalluten ugrunnet om som avses
Gjør åhan ikke det, plikter han den han inom tidskälig meddela det-erstatte motparten
skade følger derav. Gör han inte det skyldighanär ersättata. attsom

den skada kunde ha undvikits med-som om
delande hade lämnats i tid.

§ 344 Hevingsrett §344 Hävningsrätt

Kan reisebefrakteren tilbake fra be-tre frånträda befrakt-Får resebefraktaren
fraktningsavtalen erstatningsansvar,uten skadeståndsansvar fö-ningsavtalet utan att
§ 343 reisebortfrakterentredje ledd, kan he- § fårenligt 343 tredje stycket,religger rese-

når melding detteavtalen han gir uten avtalet han meddelarbortfraktaren hävaomve om
opphold.ugrunnet inom skälig tid.detta
reisebefrakteren ikke alt det godsLeverer allt detOm resebefraktaren inte avlämnar

reisebortfrakterenavtalen gjelder, kan får resebortfrakta-sette gäller,gods avtaletsom
åreisebefrakteren til be-rimelig frist for bestämdresebefraktarenföreläggaen enren

å sikkerhet.tale erstatning eller stille Er skallvilken resebefraktarentilläggstid inom
Ärkandette ikke gjort innen fristens utløp, säkerhet.ersättning eller ställabetala

avtalen. Han kanreisebortfrakteren heve ersättningenkort och hartiden inte oskäligt
§343dessuten medkreve erstatning ställts inominteetter eller säkerhetinte betalats

formindre reisebefrakteren hävafår resebortfraktarenuten tilläggstiden,ansvarer av-
åikke ha levert det gods mangler. ersättning enligttillHan hartalet. även rättsom

resebefraktarensåvida inte är343 utan
fattas inte hargodsför detatt somansvar

avlämnats.
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lastning§ Frånträdande efterlastning. 345Tilbagetraeden efter§ 345.

resebefrakta-lastning har skett, harrejsebefrag- Sedansted, kanfundetlastningHar
få ellergodset lossatrejsen inteellerlosset rättgodsetikke krzeve att resanteren ren

väsentligmedföradetta skullevzesentlig avbruten,medføredette vildersomafbrudt, om
resebortfraktarenförel- skada eller olägenhetrejsebortfragterenforulempeskade eller

iStadgandenanågon befraktare.iBestemmelserne ellerbefragtere.andreler annan
tillämp-§§ motsvarande344 har343 ochtilsvarende.gzelder344§§ 343 og

ning.

§ Dröjsmål346 med lastninglastning.§ Forsinket346.

Har överliggetiden avtalats och harrejsebe-aftalt haroverliggetiden rese-Er og
utgångbefraktaren vid lastningstidens inteudløb ikke leveretlastetidensvedfragteren

avlämnat godset eller endast avlämnatgatlderheraf,deleller kun leveretgodset enen
§§del det, har 343 och 344 motsvarandetilsvarende.§§ 344i 343bestemmelserne avog. gäller befrakt-tilllämpning. Detsamma närbefragtningsaftalennårgzelder,Tilsvarende

innehållerningsavtalet klausulen linerliggeti- termslinerindeholder klausulen terms, og
gåttlinjefartsvillkor liggetidenoch har ut.opbrugt.den er

inte avtalatsOm överliggetidens längd haraf-ikkelaengdeoverliggetidenStk. Er
så väsentligoch lastningen blir försenad attså forsinket,bliverlastningentalt, attmen

skada eller olägenhet uppkommer förforulempevaasentligt tab eleropstårder rese-et
bortfraktaren ersättning föräven över-forgodtgørelseselvrejsebortfragteren, omom

fårliggetid betalas, han häva avtalet eller,aftalenhan haevebetales, kanoverliggetid
gods redan har avlämnats, förklara last-närallerede leveret,når af godseteller, noget er

sådantningen avslutad. fall har 343 ochIdette till-Ifor afsluttet.lastningenerklatre
motsvarande tillämpning.§§344§i 343bestemmelsernegatlderfailde og

tilvarende.§ 344

dröjsmål§347 Annat§ Anden forsinkelse.347.

ellerefter lastningenFördröjs fartygetlastning ellerBliver skibet opholdt efter un-
förhållandedettader och berorpå rejsebe- ettunder rejse følge af forhold resansom

resebortfrakta-sida, harpå resebefraktarensrejsebortfragterenfragterens side, kan kne-
resebe-såvida intetill ersättning,rättopholdet ikkeerstatning, med mindre renve

nå-ellerhan självvisar varkenfraktarenrejsebefrag-skyldes fejl eller forsømmelse af att
skyldigför har gjort sighanhan for. Tilsvaren-eller svarargon somteren svarernogen,

gällerförsummelse. Detsammatill fel elleropholdt undernår skibet bliverde gzelder,
där-uppehålls lossningenunderfartygetrejse-det muligt forlosning, fordi ikke omer

resebortfrakta-möjligt förför det inte äroplaegning i medførbortfragteren foretage attat
enligt 337godsetlägga§af 337. attren upp

frakt,konsekutiva ersätt-Blir vidfagt,rejserkonsekutivevedStk. Bliver resor
fordringaröverliggetid andraning för ellerford-andreoverliggetid ellergodtgørelse for

betalda ibefraktningsavtalet inte rättenligtbefragtningsaftalen ikketili henholdringer
be-föreläggafår resebortfraktarentid,fast-rejsebortfragterentid, kanbetalt i enrette

År tidenbetalningen.stämd tilläggstid förikkebetalingsfrist. kravetrimeligszette eren
intefordringenoskäligt kort och betalasinterejsebort-udløb, kanfristensindenbetalt
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§ §345 345 FrånträdandeTilbaketreden lasting efter lastningetter

Etter lasting Sedanforetatt, kan reisebe- lastning har skett har resebefrakta-at er
frakteren ikke intekreve godset losset fåeller rei- godset lossaträtt ellerattren resan

avbrutt avbrutendersom dette vil medføre detta skulle medföra väsentligvesent-sen om
lig skade skadaeller ulempe for reisebortfrakteren eller olägenhet för resebortfraktaren
eller andre befraktere. ellerBestemmelsene i befraktare. Bestämmelserna iannan
§§ 343 344 gjelder 343 och §§tilsvarende. 344 har motsvarande tillämp-og

ning.

§ 346 Forsinket lasting §346 Dröjsmål med lastning

Er overliggetiden avtalt har reisebe- Har överliggetidenog avtalats och har rese-
frakteren ved lastetidens utløp ikke levert betraktaren vid lastningstidens utgång inte
godset eller bare levert del det, gjelder avlämnat godseten eller endastav del deten av
reglene §§i 343 344 tilsvarende. Det har 343 och §§og 344sam- motsvarande tillämp-

gjelder når inneholderavtalen klausulenme ning. Detsamma gäller befraktningsav-när
liner liggetidenterms ute. talet innehåller klausulen linerog er linje-terms

Er överliggetidens lengde ikke avtalt, fartsvillkor och liggetidenmen har löpt ut.
lastingen så oppstårblir forsinket detat Om överliggetidens längd inteve- har avtalats
sentlig eller ulempe for reisebortfrakte-tap och lastningen såblir försenad väsentligatt

selv godtgjørelse for overliggetid be- skadaren ellerom olägenhet uppkommer för rese-
tales, kan han heve nåravtalen eller, bortfraktarennoe ersättning föräven över-om
gods allerede levert, erklasre lastingen for liggetid betalas, fårer han häva avtalet eller,

såavsluttet. fall gjelder §§I reglene i 343 gods redan har avlämnats,og när förklara last-
344 tilsvarende. ningen avslutad. sådantI fall har bestäm-

melserna i 343 och 344 §§ motsvarande till-
lämpning.

§ §347 347 Annat dröjsmålAnnen forsinkelse

Blir Fördröjs fartygetskipet efteroppholdt lastingen lastningeneller elleretter un-
på derreisen ochpå beror detta påfølge forhold förhållandereisebe- ettresansom av

påfrakterens resebefraktarensside, sida,kan reisebortfrakteren har resebortfrakta-kreve
tillerstatning med mindre ersättning, såvidaoppholdet ikke rätt inteskyl- resebe-ren

fraktarendes feil visarforsømmelseeller reisebefrakte- varken han själv nå-ellerattav
haneller förhan for. har gjort sigTilsvarende skyldigren gon som svararnoen svarer

gjelder till felnår eller försummelse.skipet blir oppholdt under los- Detsamma gäller
singen fartygetfordi uppehållsdet ikke mulig underfor reisebort- lossningen där-omer
frakteren förå det inteforeta opplegging möjligt förgodset resebortfrakta-ärattetterav
§ 337. lägga godset enligt 337attren upp

Blir Blir vidved konsekutive konsekutivareiser frakt, frakt,godt- ersätt-resor
gjørelse ning förfor overliggetid överliggetideller andre eller fordringarkrav andraet-

befraktningsavtalen enligt befraktningsavtaletikke betalt intei tid, betalda iter rättrett
fårkan tid,reisebortfrakteren resebortfraktarenfastsette föreläggarimelig be-en en

Ärbetalingsfrist. stämd tilläggstidEr kravet för betalningen.ikke betalt innen tiden
fristens inte oskäligtutløp, kan reisebortfrakteren kort och betalas fordringen intestanse
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in-får resebortfraktarenofpyldelsen af aftalen eller inom tilläggstiden,fragteren standse
avtalet eller häva det.Rejsebortfragteren kan kraeve ställa fullgörelsenhaeve aftalen. av

till ersättning föralmindelige kontraktsregler Resebortfraktaren harerstatning efter rätt
inställsstandsningen eller, der- förlust beror fullgörelsenfor tab, skyldes attsomsom

återståendede resterende rejser avtalet hävs, för deaftalen haeves, eller, attatsom om
fallerbortfalder. bort.resorna

§§ Skada godset har orsakat348. Skade grund af godset. 348 som

forårsaget for rejsebortfrag- godset orsakat skada för resebort-Har gods tab Har
pårejse- skada fartyget, resebe-eller skade skibet, skal stk. fraktaren eller ärteren

såfremt ersättningbefragteren betale erstatning, han fraktaren skyldig betalaatt om
gjort någon för harselv eller han for, har sig han själv eller hannogen, svarer som svarar

skyldig försummelse.i fejl eller forsømmelse. Tilsvarende gjort sig skyldig till fel eller
pågmlder ved skade andet gods bord i godset har orsakat ska-Detsamma gällerom om

påskibet. på ombord fartyget.da godsannat
Stk. For skade skibet, der skyldes at

rejsebefragteren har beordret skibet til en
usikker havn, han ansvarlig, mindremeder
rejsebefragteren godtgør, tabet ikke skyl-at

fejl afdes eller forsømmelse ham eller nogen
han for.svarer

BORTFALD AF
BORTFALLINGSAFTALEN. BEFRAKTNINGSAVTALETSBEFRAGTN

§ §349. Krigsfare. Krigsfara349

befraktningsavtaletdet sig, efter befragtningsaftalen sedanViser Visar det sigat
medindgået, förenadudførelse af rejsen vil medføre ingåtts skulleharat att varaer resan

bord ombord eller las-fare for skibet, eller lasten för fartyget,farapersoner om personer
orolig-borgerlige blockad,følge af krig, blokade, till följd krig,tenoprør, uppror,som av

våld,vaebnet elleruroligheder, sørøveri eller andet sjöröveri ellerheter, väpnatannat
väsentligt, hareller faren herfor blevet sådan fara har ökatoverfald, at atter vac- en

såvel resebefraktarenkan rejsebortfragteren såväl resebortfraktarensentligt forøget, som
fragtaftalen uden frånträda skyldighetrejsebefragteren haeve avtaleträtt attutanattsom

påbör-rejsen harerstatning, selv ersättning,pligt til betale betala ävenat resanom om
in-frånträda skallfragtaftalen, vill avtaletvil have jats. Denbegyndt. Den som somer

meddelandeugrundetherom uden skälig tid lämnaskal give meddelse motpartenom
skyldigdet, hanskal han detta. Gör han inteGør han ikke det, ärophold. erstatte om

und-kunde haskadaderaf følgende skade. denden ersättaatt som
i tid.del meddelande hade lämnatsafvxrges ved, vikitsStk. faren2. Kan at en om

delafta- avvärjaslosses, kan Om faran kangodset bliver tilbage elleraf att engenom
fårangårså denne del. godset kvar eller lossas,for vidt lämnaslen kun haeves, av-av

del. Rese-når det ikke frånträdas endast för dennadog, taletRejsebortfragteren kan
frånträdaforskade eller ulempe bortfraktaren har dockväsentlig rättmedfører att av-
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in-resebortfraktarenfårtillläggstiden,inomReisebort-avtalen.eller heveoppfyllelsen
det.hävaavtalet ellerfullgörelsenalmin- ställaerstatningkrevefrakteren kan etter av

ersättning förtillharResebortfraktaren rättskyldesforkontraktsreglernelige tap som
inställspå fullgörelsenberorförlustavtalen heves, atteller, dersomstansningen at som

återståendedeförhävs,avtaleteller,bortfaller. attgjenstående reiserde om
faller bort.resorna

orsakatgodset har§ Skada348 som§ godset348 Skade p g a
resebort-skada förorsakatgodsetHarforårsaket for reisebort-Har godset tap

resebe-på fartyget,skadaeller ärfraktarenreise-på plikterskade skipet,frakteren eller
ersättningskyldig betalafraktaren att omdersom hanå betale erstatningbefrakteren

för harnågon harhan själv eller svararsomutvist feilfor, harselv eller hannoen svarer försummelse.fel ellerskyldig tillgjort siggjelder vedeller forsømmelse. Det samme skadaorsakatgodsetgällerDetsamma ombord i skipet.skade på godsannet om på fartyget.ombordpå godsannat

BORTFALLBEFRAKTNINGSAVTALETSBEFRAKTNINGSAVTALERBORTFALL AV

§349 Krigsfara§ Krigsfare349

befraktningsavtaletbefraktningsavtalen Visar det sig, sedanViser det etter atseg
förenadski- ingåtts, skullefor harmedføre farevilinngått, reisen attat vararesaner

ombord ellerfølge med fara för fartyget,lastenbord ellerpet, som personerompersoner
urolig- följd krig, blockad,borgerlige lasten tillblokade,krig, opprør, uppror, oro-avav

våld,sjöröveri ellerligheter,sjørøveri eller väpnatellerheter vazpnet annatannen
fårväsentligt,vesentlig sådan fara har ökatellerblittslik fareellervold, attat eneren

såväl resebefraktarenreise- resebortfraktarenreisebortfrakterensåveløket, kan somsom
å skyldighet betalatil be- frånträda avtaletpliktavtalenhevebefrakteren attutanuten

påbörjats.har Denreisen begynt. ersättningerstatning, selv äventale resaner omom
inom skäligdette vill frånträda avtalet skallmeldingskalvil heve,Den om somsom

Gör intedet, detta. hanikke tid meddelaopphold. Gjør han motpartenugrunnetuten
skadafølger dendet han skyldigden skade ersättaå ärplikter han atterstatte somsom

meddelande hadeundvikitskunde haderav. om
godset tid.del lämnats ivedfarenKan at avavverges en

delbare avvärjasavtalen Om faran kankaneller losses,blir tilbake attgenom en
fåreller lossas,Reisebortfrakteren kan godset lämnas kvardel.heves for denne av-av

frånträdas denna del. Rese-vesentlig skade endast förmedfører taletnår ikkedog, det
frånträdadockbefraktere, heve bortfraktaren harandre rättforeller ulempe att av-av-
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anden befragter, hasve aftalen i dens helhed, talet i dess helhet det kan.ske vä-utanom
hvis der ikke på opfordring betales sentligerstat- skada eller olägenhet för någon
ning eller stilles sikkerhed for fragt, tab befraktare såvida det inte, efterog annan upp-
anden skade. maning, betalas ersättning eller ställs säker-

het för fraktförlust och skada.annan

§ 350. Konsekutive rejser. 350 § Konsekutiva resor

Ved konsekutive rejser aftalenkan i med- Vid konsekutiva får frånträdanderesor
§før af 349 kun haves for enkelt rejse, enligt 349 § ske i fråga enstakaen om en resa

dersom udførelsen af denne uvatsentlig i endast utförandet denna är oväsent-er om av
forhold til de resterende rejser. ligt i förhållande återståendetill de resorna.

Stk. Giver befragtningsaftalen rejsebe- Ger befraktningsavtalet resebefraktaren
fragteren til vzelge, hvilke rejser, skibet väljarätt vilka fartygetret at skall utföra,att resor
skal udføre, kan aftalen kun haeves i medfør får frånträdande §enligt 349 ske endast om

§af 349, dersom faren af väsentlig be- faran är väsentlig betydelse för fullgörel-er av
tydning for opfyldelsen af aftalen. avtalet.sen av

§ 351. Omkostninger §ved ophold. 351 Kostnader för uppehåll

Bliver påbegyndtskibet, efter lastning Blir fartyget sedan lastningen har börjatop-
holdt på af fare i§349 pågrund grund fara §i 349 uppehålletnazvnt isom som avses

i lastehavnen eller i anden havn, lastningshamnen eller i någonenten hamnen annan
der anløbes under rejsen, skal omkostning- under skall kostnaderna uppehål-förresan,

ved opholdet faelleshava- let kostnader för ha-erne anses som gemensamtanses som
riomkostninger påfordeles skib, fragt veri och fördelas på fartyg, frakt och lastog og
ladning efter reglerne almindeligt have- enligt stadgandena haveri.om gemensamtom
ri. Hwves befragtningsaftalen, gaslder dette Om befraktningsavtalet frånträds gäller det-
dog ikke på-omkostningerne, derefter dock inte beträffande kostnader hän-tasom som
løber. för sig till tiden efter frånträdandet.

§ 352. Udløb af aftaleperioden ved kon- 352 § Avtalsperiodens upphörande vid
sekutive rejser. konsekutiva resor

såEr skibet befragtet for rejser, Har fartyget befraktats såför mångamange resor
det kan udføre i angivet tidsrum, det kan utföra inom angiven tids-etsom og som en

har rejsebefragteren før udløbet af aftalepe- rymd och har resebefraktaren före avtalspe-
rioden fået skibet klarmeddelelse riodens fåttslut anmälan fartygetat äratterom, om
til indtage last, skal rejsen udføres, selv klart in last, skall utförasat att ta ävenresan

dette vil ske helt eller delvist, efter detta sker helt eller delvis efterat det attom om
aftaleperioden udløbet. avtalsperioden har löpt ut.er

nåStk. det klart, skibet ikke kan Om2. Er det uppenbart fartygetär inte kanat att
lastehavnen før af nålasteklart udløbet lastningshamnen och klart inatt taog vaere vara
aftaleperioden, har rejsebortfragteren ikke last före avtalsperiodens slut, resebort-är
pligt til sende skibet til lastehavnen. fraktaren inte skyldig sända fartyget tillat att

Stk. Giver rejsebortfragteren medde- lastningshamnen.
lelse for fremskibet kan kommer Anmäler resebortfraktaren fartygetat sent attom,
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talen i dens helhet hvis det påikke talet i dess helhet, det kan ske utanopp- om
fordring betales erstatning eller stilles sik- väsentlig skada eller olägenhet för annan
kerhet for frakttap skade. befraktare, såvida det inte, efterog annen uppma-

ning, betalas ersättning eller ställs säkerhet
för fraktförlust och skada.annan

§350 Konsekutiva§ 350 Konsekutive reiser resor

Vid får frånträdandekonsekutivaVed konsekutive reiser kan hevning resoretter
enligt 349 § frågaske i enstaka§ 349 for enkelt reise bare skje dersom om en resaen
endast utförandet denna är oväsent-utførelsen denne uvesentlig i forhold til om avav er

förhållandeligt i till återståendedede gienstående reiser. resorna.
Ger befraktningsavtalet resebefraktarenGir befraktningsavtalen reisebefrakteren

välja vilka fartyget skall utföra,rättåtil attvelge hvilke reiser skipet skalrett resorut-
får frånträdande §enligt 349 ske endastføre, kan hevning § 349 bare skje der-etter om
faran väsentlig betydelse för fullgörel-ärfaren vesentlig betydning for avsom er av opp-

avtalet.fyllelsen avtalen. sen avav

§351 uppehållKostnader för§ 351 Kostnader ved opphold

Blir fartyget, sedan lastningen har börjat,Blir skipet påbegynt lasting oppholdtetter
på grund 349§fara ipå fare §i 349, i av som avsesnevnt uppe-entengrunn av som
hållet i lastningshamnen eller i hamnlastehavnen eller i havn på reisen, annanannen
under uppehål-skall kostnaderna förskal kostnadene ved oppholdet resan,anses som
let kostnader för ha-felleshavarikostnader gemensamtfordeles på skip, anses somog
veri påoch fördelas fartyg, frakt och lastfrakt last reglene felleshavari.etterog om
enligt bestämmelserna have-Heves befraktningsavtalen, gemensamtgjelder dette lik- om
ri. Om befraktningsavtalet frånträds gällerevel ikke kostnader deretter påløper.som
detta dock inte beträffande kostnader som
hänför sig frånträdandet.till tiden efter

§ 352 §352 AvtalsperiodensUtløp avtaleperioden upphörande vidved konse-av
kutive reiser konsekutiva resor

Er skipet Har fartyget befraktats för så mångabefraktet for så reiser resormange
det kan det kan utförautføre i inom angiven tids-angitt tidsrom haretsom som enog

reisebefrakteren rymd och har resebefraktarenfør före avtalspe-utløpet perioden fåttav
melding riodens fåttskipet slut anmälan fartygetklart til å inn last, ärat atttaom omer
skal reisen klart börjautføres in last, skall utförasselv dette må skje helt att taom resan
eller delvis detta sker delvis efteravtaleperioden även helt eller detutløpt.etter at omer

Er det på det avtalsperioden harskipet löptikke kan nå att ut.atrene
lastehavnen Om detlasteklart uppenbart fartyget inte kanfør ärutløpet attog vzere av

nåavtaleperioden, lastningshamnenplikter och klart börjaikke reisebortfrakte- attvara
å insende skipet last före avtalsperiodens slut,til lastehavnen. ärtaren rese-

Gir reisebortfrakteren bortfraktaren inte skyldigmelding sända fartygetski- attatom
kan tillkomme lastningshamnen.for frem til lastehavnenpet sent

ber forholdsordre, Anmäler resebortfraktarenkan reisebefrakte- fartygetattog om
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lastningshamnentillförkan kommaforholde- sentanmodertil lastehavnen omog
resebefrakta-fåranvisningar,hanoch begärbestemme,rejsebefragterensordre, kan en-

skall utfö-antingenbestämma atthenhold til be-i resanudføresrejsen skal renten at
avtaletellerbefraktningsavtaletenligt attophøre.skalaftalenellerfragtningsaftalen, ras
resebe-upphörAvtaletskall upphöra.ikkebefragteren omdersomAftalen ophører,

hantid efterskäliginte inomfraktaren attfåethaveefterophold,urgrundetuden at
utfö-skallfått anmälan begärhar attud-rejsen skalkraever, resanmeddelelse herom, at

føres. ras.

KVANTUMKONTRAKTKVANTUMSKONTRAKTER

Tillämpningsområde353§Anvendelsesområde.§353.

gällerkvantumkontraktStadgandenakvantumskontrakterReglerneStk. omom
mängdbestämdmed fartygbefordranfastsat kvan-skib afmedbefordring engxlder av

underflerafördeladfor godsindenrejser an-flere enfordeltgods et resortum
tidsrymd.giventidsrum.angivet

detintedocktillämpasStadgandenaud-skalrejserne omaftalt,Er detStk. at
efterutförasskallskib, avtalatbestemt var-med ärhinanden attføres efter resornaet

fartyg.bestämtmedandraanvendelse.dog ikke ettfinder reglerne

godsmängd§ Val354vedrørende kvantum.§ 354. Valgret av

totaladenvalföravtaletGerforspillerum utrymmekontraktenGiver avStk. et
be-harbefordras,skallgodsmängdenskal be-gods,samlede kvantumdet somsom

mängden.bestämmafraktaren rättvalgretten. attbefragterenfordres, har
be-skallgodsmängdenvaletGällerfor,spillerumkontrakten somGiverStk. 2. et

bortfrakta-detsärskild ärfordrasbefordresder skalkvantum,hvor resa,enstort et
mängden.bestämmahar rättbortfragteren, attdetrejse,enkelteden somsom rener

har valgretten.

Skeppningsplaner§355§ Afskibningsprogram.355.

skeppningspla-utarbetaaf- skalludarbejde BefraktarenskalStk. Befragteren et
förhållandetidsperioder irimelig lämpligaafperioder förforskibningsprogram ner

godoch iavtaletkon- tidsymdtidsrum, dentil det tillunder hensynlaengde avsersom
planerna.bortfraktarenbort- underrättatid underrette tidgodigaslder,trakten omog

mängddentillskallBefraktaren attherom.fragteren se
påfördeladbliromfattardet avtaletfor, godsskalBefragterenStk. atsørge som

Därvidavtalsperioden.rime-bliv lämpligt översättomfatter,kontraktenkvantum, etter
de fartygstorlekenskal beaktahankontraktsperioden. Der skallfordelt somligt avover

deaf användas.størrelsen skalltilhensynherunder tages
skal bruges.skibe, der

skeppning§ Anmälan356afskibninger.§ Anmeldelse356. omom
i skä-skeppninganmälaskallBefraktarengiverimelig fristmedskalBefragteren un-
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bestemme reisen skal utføresenten atren kan komma för till lastningshammensent

under befraktningsavtalen eller avtalenat och begär han anvisningar, får resebefrakta-
skal opphøre. Avtalen opphører dersom rei- bestämma antingen skall utför-ren att resan
sebefrakteren ikke oppholduten ugrunnet enligt befraktningsavtalet eller avtaletas att

han fikk meldingen, krever reisenetter at skallat upphöra. Avtalet upphör resebe-om
skal utføres. fraktaren inte inom skälig tid efter det att

han fått anmälan begär skall utfö-att resan
ras.

KVANTUMKONTRAKTIII. KVANTUMSKONTRAKTER

§ 353 353§Anvendelsesområde Tillämpningsområde

Reglene Bestämmelsernakvantumskontrakter kvantumkontraktgjelderom om
befordring gäller befordranmed skip medfastsatt fartygkvantum bestämdav av en
gods fordelt mängdpå gods fördeladflere påreiser innenfor fleraangitt underet resor en
tidsrom. angiven tidsrymd.

Er det Bestämmelsernaavtalt reisene tillämpasskal utføres dock inteat etter om
hverandre detmed bestemt avtalatskip, ärgjelder skallreglene utföras efteratt resorna
likevel ikke. varandra med bestämt fartyg.ett

§ 354 354 §Valgrett Valfor kvantum godsmängdav

Gir Gerkontrakten avtaletspillerom förfor valdet den totalaet utrymmesam- av
lede kvantum mängden godsgods skallskal befordres, befordrashar har be-som som
befrakteren fraktarenvalgretten. Gir bestämmakontrakten rätt mängden.attet
spillerom Gällerfor hvor valet mängdenkvantum skal skall befordrasstort somsom

påbefordres på den särskildenklete reise, det bortfraktarendet bort- ären resa,er som
frakteren harhar bestämmavalgretten. rätt mängden.attsom

§ 355 Skipningsprogram 355 § Skeppningsplaner

Befrakteren skal utarbeide skipningspro- Befraktaren skall utarbeta skeppningspla-
for perioder rimelig lengde hensett för lämpliga tidsperiodergram i förhållandeav ner

til det tidsrom kontraken gjelder, tilli god den tidsrymd avtalet och i godog som avser
tid underrette bortfrakteren dette. tid underrätta bortfraktaren planerna.om om

Befrakteren skal for det kvantum Befraktaren skallsørge at till den mängdattse
kontrakten omfatter, blir rimelig fordelt gods avtalet omfattar blir fördelad påsom

kontraktsperioden. Det skal hensyn lämpligtover sätttas över avtalsperioden. Därvid
til størrelsen de skip skal brukes. skall han beakta storleken de fartygav som av som

skall användas.

§ 356 Melding skipninger 356 § Anmälanom skeppningom
Befrakteren skal med rimelig frist mel- Befraktaren skall anmäla skeppning i skä-
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godsetnärskallanmälantid. Iunderretning- lig angesIafskibninger.derretning om
lastning.förklarttidspunkt, kommerdet attangive senast varabefragterenskalen

lastning.tilklarvilgodset senest vatre

fartygNominering§357af skib.Nominering av§ 357.

lämnats,skeppning haranmälanafskib- NärunderretningNår omStk. enom
tillhandahålla fartygbortfraktaren etttil skallforpligtetbortfragteren atgivet,ning erer

tid.iutföra rättlämpatudføretil är att resanskib, ategnetfremskaffe somet som er
anmälatidskäligskall inomrime- BortfraktarenmedskalBefragterentid.irejsen rette

fartygetsutföraskallskib fartygvilkethvilket resan,underretning somfrist giveslig om,
till last-förväntade ankomstlastförmåga ochlasteevnedetsrejsen,udføreder skal omog

ningshamnen.lastehavnen.tilankomstforventedeog
tillhanda-skyldigintetil Bortfraktaren är attforpligtetikkeBortfragterenStk. er

förklartintegods ärförtil hålla fartygklarikkegods, der somtilskibfor erat sørge
såvidautgångavtalsperiodensförekontraktsperioden, lastningafudløbetindenlastning

förhållandenberoröverskridandetforhold inteskyldesoverskridelsenmedmindre
och inte vä-kontroll ärbefraktarensutanförikkekontrolbefragterensforuden er vas-og

sentligt.sentlig.

Utförandet§358rejserne. resornaaf avUdførelsen§ 358.

anmälanlämnatharbortfraktarenunder- NärgivetharbortfragterenNårStk.
stadgandena§ tillämpasi 357rej- omreglernegzelder§ 357,retning efter avsessomom

påstyckegodstransportellerresebefraktningforstykgodstransportellersebefragtning
utföras.skallbefordrandenudføres.skal sombefordring,den som

utföraskyldighetbortfraktarens attud- Omtilpligtbortfragterens atHvisStk.
grundbort ettfallersärskildafgrundpå avbortfalderrejseenkelt resaføre enen

för,bortfraktarenförhållandeansvarlig for, ansvararbortfragteren somforhold, ersom
godsetbegära attgodset befraktaren rätthar attkraeve,til atbefragteren athar ret

blirgodsmängdmotsvarandebliver nyttgods ellertilsvarende kvantum nyt eneller et
befordrat.befordret.

räk-anledningbortfallet attGergiverrejsenafbortfaldet resanSåfremt avStk.
blikommerinte attmedikkerejser attmed, resorsenaretilgrund at nasenereat regne

befrak-fårdröjsmål,väsentligtutfördaforsinkelse,vaesentlig utanudenudførtblivevil
återstå-beträffande denavtaletden hävaforkontrakten tarenhaevebefragterenkan

delen.endedel.resterende

skepp-anmälanDröjsmål med§afskib- 359underretning omForsinket§ 359. om
skeppningsplanerochningafskibningsprogram.ninger og

anmälantidiintebefraktarengi-tide Lämnari omikkebefragterenDersomStk.
föreläggafår bortfraktarenskeppning,kanafskibning, enunderretning enenomver Är tidenanmälan.förtilläggstidbestämdtillgsfrist.rimeligfastszettebortfragteren en

inteskeppningoch haroskäligt kortintebort-kanoverskrides, enfristSåfremt denne
bortfraktarenfårtilläggstideninommed- anmältsiskibunderretninggivefragteren om

§ i357enligtfartyganmälagasl- antingendetmed ettoverensstemmelsei§ 357affør
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ding skipninger. I meldingen skal ligdet tid. I anmälanom skall godsetnäranges
angis når godset vil klart til las- kommersenest klart försenast Iastning.vaere att vara
ting.

§ 357 Nominering skip 357 § Nominering fartygav av
Når melding skipning gitt, plik- När anmälan skeppningom en har lämnats,er om

bortfrakteren åter skaffe skip skall bortfraktarenet tillhandahålla fartygsom er ett
til å utføre reisenegnet til tid. Bort- lämpatrett är utföra i tid.attsom rättresan

frakteren skal med rimelig frist befrakte- Bortfraktaren skall inom skälig tid anmäla
melding hvilket skip skal utføre vilket fartygren om skall utföra fartygetssom som resan,

reisen, dets lasteevne forventede Iastförmåga och förväntadeog om ankomst till last-og
ankomst til lastehavn. ningshamnen.

Bortfrakteren plikter ikke å skaffe skip til Bortfraktaren inte skyldigär tillhanda-att
gods ikke klart til Iasting innen hålla fartygsom för godser ut- inte klart förärsom
løpet kontraktsperioden, med mindre lastning föreav avtalsperiodens utgång, såvida
overskridelsen skyldes forhold utenfor be- inte överskridandet beror på förhållanden
frakterens kontroll ikke vesentlig. utanför befraktarens kontrollog och inteer är vä-

sentligt.

§ 358 Utførelsen reiser §358 Utförandetav av resorna
Når bortfrakteren har gitt melding Näretter bortfraktaren har lämnat anmälan

§357, gjelder reglene reisebefraktning i 357 § gäller bestämmelsernaom som avses om
eller stykkgodstransport for den befordring resebefraktning eller styckegodstransport

skal utføres. för den befordransom skall utföras.som
Hvis bortfrakterens åplikt til utføre Om bortfraktarens skyldigheten utföraatt

enkelt reise faller bort på forhold särskild faller bort pågrunn av grunden resa ettav
bortfrakteren ansvarlig for, har be- förhållandesom bortfraktarener för,som ansvarar

frakteren åtil kreve godset ellerrett harat befraktarenet rätt begära godsetatt att
tilsvarende kvantum gods blir beford-nytt eller motsvarande mängd gods bliren nytt
ret. befordrat.

Gir bortfallet reisen til å Ger bortfalletav anledninggrunn regne räk-attav resan
med reiser ikke vil bli utførtat medutensenere inte kommeratt blina senare attresor
vesentlig forsinkelse, kan befrakteren heve utförda väsentligt dröjsmål, fårutan befrak-
kontrakten for gjenståendeden del. häva avtalet beträffandetaren den återstå-

ende delen.

§ 359 Forsinket melding skipninger 359 § Dröjsmål med anmälanom skepp-om
ning och skeppningsplaner

Dersom befrakteren ikke i tide gir mel- Lämnar befraktaren inte i tid anmälan om
ding skipning, kan bortfrakteren fast-om skeppning,en får bortfraktaren föreläggaen en

rimelig tilleggsfrist.sette Oversittes fris- bestämden Ärtilläggstid för anmälan. tiden
kan bortfrakterenten, medling inteenten oskäligt kort och har skeppning inteom en

skip §357 ietter med gjeldende anmälts inom tillläggstiden,samsvar får bortfrakta-
skipningsprogram eller heve kontrakten for antingen anmäla fartyg enligt §357ren ett
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gällande skepp-istedet ha- medeller överensstämmelseafskibningsprogram,dende
beträffande denavtaleteller hävarejse, gzelder. ningsplan.den detforve

grund til ifrågavarandeGiver forsinkelsenStk. 2. at reg- resan.
medräknaforsin- dröjsmålet anledningväsentlig Gerindtraedemed, der vil attatne

dröjsmål medafskib- väsentligtuppkommerunderretning detvedkelse attsenereom
får bort-kontrakten skeppningar,hve anmälanbortfragterenninger, kan senareom

åter-denbeträffandeavtaletfraktaren hävaresterende del.for den
ståendekan kraeve delen.BortfragterenStk. erstat-

ersättningfor- tillskyldes harforsinkelsen Bortfraktarenmed mindre rättning, om
förhållandei rejsebe- dröjsmålet§ stk. 3 berori 343, intehold ett somnavntsom

§i 343 3fragtningskapitlet. mom.avses
underrättartidtide under- inte iikke i Om befraktarenHvis befragterenStk.

skeppningsplaner kanafskibningsprogram,bortfragteren bortfraktarenretter omom
bestämd tilläggs-rimelig till- föreläggabortfraktarenbortfragteren fastsattekan enen

År ochbortfragte- oskäligt korttiden inte över-fristen, kan tid.Overskridesaegsfrist.
be-avtaletStk. får hävaresterende del. bortfraktarenskrids denaftalen for denhaveren

Vadåterstående delen.träffande dentilsvarende.gwlder3 som
motsvarande tillämp-harstadgas i 3 mom.

ning.

fartygDröjsmål nominering§ med360 avaf skib.nominering§ Forsinket360.

anmälani tidintebortfraktarenLämnartideiikkebortfragterenStk. Dersom
be-föreläggafår befraktarenfartyg, enbefragteren omskib, kanunderretninggiver om Är oskäligt korttiden intetilläggstid.stämdOverskridestillzegsfrist.rimeligfastsatte en

tilläggs-inomanmälan inte lämnatsoch harkontrak-hzevefrist, kan befragterendenne
frågaihäva avtaletfår befraktarentiden omrejse.pfigatldendedenforten

gäller.tillläggstidenden resagrund tilforsinkelsenStk. Giver at eg-
medräknadröjsmålet anledningGer attforsin-vasentligindtrasdemed, der vilatne dröjsmålväsentligtdet uppkommer ettattforskibeunderretningvedrørendekelse om

frågaifartygmed anmälan även sena-omavhavebefragterenafskibninger, kansenere
avtalethävafår befraktarenskeppningar,reresterende del.for denkontrakten

återstående delen.beträffande denerstatning,kraeveBefragteren kanStk.
inteersättningtillharBefraktaren rätt omhind-skyldesmindre forsinkelsenmed en

utanförhindersådantdröjsmålet berorkon-bortfragterensligger uden forderring,
bortfraktarenkontrollbortfraktarens somikunnethavdehan ikketrol, tageog som

medräknathakunde förväntasskäligenintei be-haveburdebetragtning ikke tagetog
intehanföljderochingicksavtaletnär varsindgået,blevda kontraktentragtning, og

undvikit ellerkunde över-skäligen hahelleovervinde ellerkunneheller ikkehansom
vunnü.af.undgå virkningerne

fraktDröjsmål betalningmed§361 avfragtbetaling afmed§ Forsinkelse361.

m.v.
överlig-förersättningfrakt,inteBetalasoverliggetidsgodtgø-Bliver fragt,Stk.

iavtaletenligtfordringarandraellergetidhacf-befragterenandre fordringer,ellerrelse
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den reise det gjelder. i överensstämmelse med gällande skepp-
Gir forsinkelsen til å ningsplanmed eller häva avtalet beträffande denatgrunn regne

det vil inntre ifrågavarandevesentlig forsinkelse ved mel- resan.
ding skipninger, Gerkan dröjsmåletbortfrakte- anledning räknaom senere medatt

heve kontrakten for den gjenstående det uppkommeratt väsentligt dröjsmålren med
del. anmälan skeppningar, får bort-av senare

Bortfrakteren kan fraktarenkreve erstatning hävamed avtalet beträffande den åter-
mindre forsinkelsen ståendeskyldes forhold delen.som

§i 343 tredje ledd. Bortfraktarennevnt har tillrätt ersättning om
Dersom befrakteren inteikke i tide dröjsmåletunderret- beror på sådant förhållande

bortfrakteren skipningsprogram,ter kan i 343 § tredje stycket.om som avses
bortfrakteren fastsette Omrimelig befraktarentilleggs- inte i tid underrättaren
frist. Oversittes fristen, bortfraktarenkan bortfrakteren skeppningsplaner kanom
heve kontrakten for den bortfraktarengjenstående del. förelägga bestämd tilläggs-en

ÄrTredje ledd gjelder tilsvarende. tid. tiden inte oskäligt kort och över-
skrids den får bortfraktaren häva avtalet be-
träffande den återstående delen. Tredje
stycket har motsvarande tillämpning.

§ 360 Forsinket nominering skip §360 Dröjsmål med nominering fartygav av

Dersom bortfrakteren ikke i tide gir mel- Lämnar bortfraktaren inte i tid anmälan
ding skip, kan befrakteren fastsette fårfartyg, befraktaren förelägga be-om en om en
rimelig tilleggsfrist. ÄrOversittes fristen, kan stämd tilläggstid. tiden inte oskäligt kort
befrakteren heve kontrakten for den reise och har anmälan inte lämnats inom tilläggs-
det gjelder. fårtiden befraktaren frågahäva avtalet i om

Gir forsinkelsen åtil med den tilläggstiden gäller.atgrunn regne resa som
det vil inntre vesentlig forsinkelse ved mel- Ger dröjsmålet anledning räkna medatt
ding skip for skipninger, kan be- det uppkommer dröjsmålväsentligt medom attsenere
frakteren heve kontrakten for den gjenståen- anmälan frågafartyg iävenom om senare
de del. skeppningar, får befraktaren häva avtalet

Befrakteren kan kreve erstatning med beträffande återståendeden delen.
mindre forsinkelsen skyldes hindring Befraktaren har till ersättning interätten om
utenfor bortfrakterens kontroll han ik- dröjsmålet beror på sådant hindersom ett utan-
ke med rimelighet kunne å ha i för bortfraktarensventes tatt kontroll han inte skä-som
betraktning på avtaletiden, åeller unngå el- ligen kunde förväntas ha räknat med när
ler overvinne følgene avtalet ingicks och följder han inte hel-av. vars

ler skäligen kunde ha undvikit eller över-
vunnit.

§ 361 Forsinket betaling frakt §361 Dröjsmål med betalning fraktav m v av

Blir frakt, overliggetidsgodtgjørelse eller Betalas inte frakt, förersättning överlig-
andre krav kontrakten ikke betalt ietter getidrett eller andra fordringar enligt avtalet i
tid, kan bortfrakteren fastsette rimelig tid, får bortfraktarenrätt förelägga be-en en



Bilaga368 3 13SOU 1990

FinlandssvenskDansk texttext

be-föreläggafår bortfrziktarentid,betalt i rättkontrakten, ikkefor i medfør af enter
Är tidenför betalningen.tilläggstidstämdri-fastsaettetid, bortfragterenkanrette en

intefordringenoch betalasoskäligt kortinteikke be-fordringenmelig betalingsfrist. Er
inställafår bortfraktarentilläggstideninombortfragtereninden fristens udløb, kantalt

dröjsmåleteller,avtaletfullgörelsenså-eller,af kontraktenstandse opfyldelsen omav
avtalet.avtalsbrott, hävaväsentligtutgörv$sentligt kon-udgørfremt forsinkelsen ettet

ersättning förtillharBortfraktaren rättkontrakten.traktbrud, have
fullgö-på inställerhanberorförlustkan krwve attStk. Bortfragteren erstat- som

avtalet hävs,eller.avtaletrelsen attkontraktsregleralmindeligei medfør afning omav
faller bort.återståendedeopfyldel-standsning afskyldesfor tab, resornasom

avtalet harvarje enligtVid slutetdehaeves,säfremt kontrakteneller, at resaavsen,
tillhålla inne lastenbortfraktaren rättrejser bortfalder. attresterande

för-enligt avtalet. Ifordringarsäkerhet förrejse underafslutning afStk. Ved en
baradettatredje gällerhållande tilltilbageholdsretkontrakten har bortfragteren omman

i konossementet.har antecknatsfordringenskyldes i med-i for de fordringer,lasten som
trediemandforhold tilfør af kontrakten. I

fordringensåfremtgmlder dette alene, er
i rejsebe—jfr. § 316påført konnossementet,

fragtningskapitlet.

§ §362. Krigsfare. 362 Krigsfara

kontraktsperioden krig, krigs-Stk. Indtrzeder i Inträder under avtalsperioden
vaesentligtilstande eller väsentlig ökningkrigslignende förhållanden ellerkrig, liknande

dette af väsentlig be-forøgelse af krigsfare, och dettakrigsfaran ärvzesent-erog avav
får såvälaf kontrakten,betydning for opfyldelsen fullgörelsen avtaletlig tydelse för av

befragteren hif- frånträdasåvel bortfragteren befraktarenkan bortfraktaren av-som som
til betale ersättning.kontrakten uden pligt skyldighet betalataleterstat-at attutanve

frånträda skall inomvill avtaletning. Den som
skalaftalen, meddelandeStk. vil hatve2. Den skälig tid lämna motparten omsom

ugrundetuden inte det han skyldiggive meddelelse herom detta. Gör han är attop-
han undvikitsdette, skal kunde hahold. Undlader han den skadaerstatte ersätta som

følgende skade. meddelande hade lämnats i tid.den deraf om

TIDSBEFRAGTNING TIDSBEFRAKTNING

AVLÄMNANDESKIBETLEVERING AF FARTYGETS

udrustning. utrustning§ Skibets tilstand § skick och363. 363 Fartygetsog

rå-skibet til tillstille fartygetTidsbortfragteren skal Tidsbortfraktaren skall ställa
tilpå det sted ochpå platsdighed for tidsbefragteren tidsbefraktarens förfogande denog

aftalt. tidpunkt har avtalats.den tid, vid den somsom er
tidsbortfragte-skal tidsbortfraktarenleveringen avlämnandet skallStk. 2. Ved Vid

påbudtetilstand, hand-skibets fartygets skick, föreskrivnafor, tillatt attsørgeren se
proviantering övrigabemanding, proviantering ochcertifikater, lingar, bemanning,og
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betalingsfrist. Er kravet ikke betalt innen Ärstämd tilläggstid för betalningen. tiden
fristens utløp, kan bortfrakteren inte oskäligt kortstanse och betalas fordringen inteopp-
fyllelsen kontrakten eller, dersom forsin- inom tilläggstiden, får bortfraktarenav inställa
kelsen utgjør vesentlig kontraktsbrudd, heve fullgörelsen avtalet eller, dröjsmåletav om
kontrakten. väsentligtutgör avtalsbrott, häva avtalet.ett

Bortfrakteren kan kreve erstatning Bortfraktaren haretter till ersättningrätt för
alminnelige kontraktsregler for förlust beror påtap han inställer fullgö-som attsom
skyldes oppfyllelsen blirat eller, der- relsenstanset avtalet eller, avtalet hävs,av om

kontrakten heves, de gjenstående rei- återståendedesom at faller bort.att resorna
bortfaller. Vidser slutet varje enligt avtalet harav resa

Ved avslutningen reise under kon- bortfraktaren hålla innerätt lasten tillav en att
trakten har bortfrakteren tilbakeholdsrett i säkerhet för fordringar enligt avtalet. för-I
lasten for de krav skyldes kon- hållande till tredjeetter gäller detta barasom man om
trakten. I forhold til tredjemann gjelder det- fordringen har antecknats i konossementet.

bare hvis kravette ført på konnossemen-er
§ 316.tet,

§ 362 Krigsfare §362 Krigsfara

Inntrer det i kontraktsperioden krig, Inträder under avtalsperioden krig, krigs-
krigslignende forhold eller vesentlig økning liknande förhållanden eller väsentlig ökning

krigsfare dette vesentlig betyd-av og krigsfaraner av och detta väsentlig be-ärav av
ning for oppfyllelsen kontrakten, kan så-av tydelse för fullgörelsen får såvälavtalet,av
vel bortfrakteren befrakteren heve kon- bortfraktarensom befraktaren frånträdasom av-
trakten åplikt til betale erstatning.uten talet skyldighet betala ersättning.utan att

Den vil heve kontrakten, skal mel-som Den vill frånträda avtalet skall inomsom
ding dette opphold. Gjøruten ugrunnetom skälig tid meddela detta. Gör hanmotparten
han ikke det, plikter han å den ska-erstatte inte det han skyldig denär skadaersättaatt
de derav følger.som kunde ha undvikits meddelande ha-som om

de lämnats i tid.

IV. TIDSBEFRAKTNING TIDSBEFRAKTNING

AVLÄMNANDELEVERING FARTYGETSAV SKIPET

§ 363 Skipets tilstand §utrustning 363 Fartygets skick och utrustningog

Tidsbortfrakteren skal stille skipet til tids- Tidsbortfraktaren skall ställa fartyget till
befrakterens rådighet på det sted til tidsbefraktarensden förfogande på den plats ochog
tid avtalt. vidsom dener tidpunkt har avtalats.som

Ved leveringen skal tidsbortfrakteren Vid avlämnandet skall tidsbortfraktarensør-
for skipets tilstand,at påbudtege sertifika- till fartygets skick, föreskrivnaatt hand-se

bemanning,ter, proviantering lingar,øvrige bemanning, provianteringut- ochog övrig
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ställs ide kravuppfyllerutrustning van-somder stil-de krav,opfylderudrustningøvrige
befrakt-fartområdedetifraktfartligfartsområde somdetifragtfartalmindeligles i

ningsavtalet anger.angivet.befragtningsaftalen
medtillräckligthadessutomskallFartygettil-haveendvidereskalSkibetStk. 3

uppnå närmastekunnaförbränsle an-attnåtilbordbunkers atstrzrkkelig narr-om
Tidsbefraktarenbunkringshamn.vändbaraTidsbe-bunkershavn.anvendeligemeste,

efterdetförbetalaochbränsletskall övertabunkersforbetaleskalfragteren overtage og
hamn.i dennaprisethavn.denneitil prisenhenholdi

Besiktning§364Besigtigelse.§ 364.
tidsbortfrakta-såvälfåravlämnandetVidsåvel tidsbort-levering kanskibetsVed

sedvanligbegäratidsbefraktarenforlange,tidsbefragteren at somrenfragteren som
ochutrustningdessfartyget,besiktningski-afbesigtigelsesaedvanlig avder foretages

bränsle.kvarvarandebeholdningaf detsudrustningbets, dets og
förkostnaderinbegripetKostnaderna,af bunkers.

besiktning-föranlettshartidsförlust avherunder somOmkostningerne, etStk. 2
hälftenmedskall bäras var.parternaskalbesigtigelse,sådan avvedtidstab en,eventuelt

far-bevisBesiktningsutlåtandet utgör omafaf hverhalvdelenmed parterne.betales
omfatt-skickutrustningens samtochtygetstjenerBesigtigelsesrapportenStk. 3 som
intebränsle,kvarvarandeningen an-omtilstandudrustningens avskibetsbevis for ogog

visas.bunkers,af natbeholdningdetsafomfanget
føres.modbevismedmindre

sjösstillfartygetAvlämnande§365skib iaf§ Levering365. avsøen.

skallfartygetavtalatiskal leveres att av-skibet Haraftalt, parternaHar atparterne
tidsbortfraktarenskallsjössmeddelelse till un-give lämnastidsbortfragterenskalsøen,

avlämnandettidsbefraktarenopgiveleveringen derrättatidsbefragteren omtil ogom
tidpunk-position samtfartygetsleveringstidspunktet. ochpositionskibets samt uppge

avlämnandet.§ foretages föri 364omtaltBesigtigelse, tensom
iföretasskall§364iBesiktningefter leve-anløberskibethavn,i den første avsessom

efteranlöperfartygetder hamnskal förstamangler, denderKonstateresringen. som
ifelkonstaterasdet attOmgår tabt avlämnandet.tid, derdenforfragtikke betales

förbetalasintefraktskallföreliggerbefragt-Bliver fartygetaf manglerne.udbedringved
avhjälpaförlorad förgår§ attjfr. tidtidsbefragteren, denafningsaftalen haevet som
befrakt-hävertidsbefraktarenOmtidsbortfragterens felet.bortfalderpkt.367,
tidsbort-bortfaller367enligtningsavtaletleveringen.frapå fragtkrav

avlämnandet.frånfrakttillrättfraktarens

medDröjsmålKancellerinstid.Forsin- §Kancelleringstidspunktet. av-§ 366366.
fartygetlämnandetlevering.ket av

befraktningsavtaletenligtbefragtningsaftalen fartygetSkallefterskibetSkal were
tidvissinomlastinkan-tidspunkt klartbestemtlasteklart inden ta enattet vara

hävatidsbefraktarenfårkancelleringstid,tidsbefragterenkancelleringstidspunkt,
lastinklartinte är tafartyget attikke laste-skibet avtaletdersomaftalen,have omer
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rustning oppfyller de krav utrustningstilles i al- uppfyller de krav ställs isom som van-
minnelig ligfraktfart i det fartsområdet fraktfartbefrakt- i det fartområde befrakt-som
ningsavtalen angir. ningsavtalet anger.

Skipet skal dessuten ha nok brensel Fartyget skall dessutom ha tillräckligt medom
bord til nådet kan bränslebrukbare för kunna uppnåat nazrmeste närmasteatt an-
bunkringshavn. Tidsbefrakteren vändbaraskal bunkringshamn. Tidsbefraktarenoverta
brenselet betale for det skallprisen i den- bränsletöverta och betala företter det efterog

havn. priset i denna hamn.ne

§ 364 Besiktigelse 364 § Besiktning

Ved leveringen såvelkan Vidtidsbortfrakte- avlämnandet får såväl tidbortfrakta-
tidsbefrakteren kreve det tidsbefraktarenforetas begära sedvanligatren som ren som

vanlig besiktigelse besiktningskipet, dets utrustning fartyget, dess utrustning ochav av
dets beholdning kvarvarandebrensel. bränsle.og av

Omkostningene, herunder tidstap Kostnaderna,ved be- inbegripet kostnader för
siktigelsen, betales med tidsförlusthalvdel hver har föranletts besiktning-en av som av

skall bäraspartene. med hälftenav parternaen, av var.
Besiktigelsesrapporten bevis for Besiktningsutlåtandetskipets bevis far-utgörer om
utrustningens tilstand dets beholdning och utrustningens skicktygets omfatt-og og samt
brensel med mindre ningengodtgiøres. kvarvarande bränsle,annetav annatav om

inte visas.

§ 365 Levering skipet i sjøen 365 § Avlämnande fartyget till sjössav av
Har avtalt skipet skalpartene leveres i Harat avtalat fartyget skallparterna att av-

sjøen, skal tidsbortfrakteren tidsbefrakte- lämnas till sjöss skall tidsbortfraktaren un-
melding leveringen oppgi skipets derrätta tidsbefraktarenren avlämnandetom og om

posisjon leveringstidspunktet.samt och fartygets position tidpunk-samtuppge
Besiktigelse §364i foretas i förnevnt avlämnandet.tensom

første havn skipet anløper leveringen. Besiktning 364 §etter i skall företas isom avses
Påvises det mangler, skal det ikke betales den första hamn fartyget anlöper eftersom
frakt for den tid går ved retting avlämnandet. Om dettapt konstateras fel isom attav
manglene. Blir befraktningsavtalen hevet fartyget föreligger skall frakt inte betalas förav
tidsbefrakteren §367, bortfaller tids-etter den tid går förlorad för avhjälpaattsom
bortfrakterens krav på frakt fra leveringen. felet. Om tidsbefraktaren häver befrakt-

ningsavtalet enligt 367 bortfaller tidsbort-
fraktarens till frakt frånrätt avlämnandet.

§ 366 Kanselleringstid. Forsinket levering 366 § Kancelleringstid. Dröjsmål med av-
lämnandet fartygetav

Skal skipet befraktningsavtalen Skall fartygetetter enligt befraktningsavtaletvaere
lasteklart innen bestemt kanselle-tid klart börja in last inom tidvissatten tavara
ringstid, kan tidsbefrakteren kancelleringstid,heve avtalen får tidsbefraktaren häva
dersom skipet ikke lasteklart eller ikke avtalet fartyget inte klart börjaärer att taom
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föreudløbet har lämnatsfør lastningsanmälan intelasteklartmeldtikke ellerellerklart
övrigtskibet idersom utgång. Skall fartygetgzelder,Tilsvarende fristensaf fristen. av-

får tidsbort-bestemt bestämd tid,indenleveret inomøvrigt skal lämnasi et envazre
överskrids.tidenavtaleti aftalen. hävafastsat fraktarentidsrum om

fartygetanmälermeddelel- tidsbortfraktarenOmtidsbortfragteren attGiverStk. 2
fartygetoch närförforsinket kommerskibet vil blive sent uppgerat og an-se om,

last ellerklarteller attlasteklart kommerhvornår skibet vil att tagiver, att varavazre
avtalethävatidsbefraktarenfåruden avlämnas,må tidsbefragterenkunne leveres, ug-

inteskälig tid. Hävsaftalen det sker inomaftalen. Havesophold haeverundet av-om
kancel-tidpunktenangivnakancel- blir dentidspunkt taletdet opgivneikke bliver nyt ny

leringstid.leringstidpunkt.
föravlämnasi fallfartygettilfzelde leve- Om sent,i andreskibetStk. 3 Bliver annat

dröjs-avtalethävaafta- tidsbefraktarenhave fårtidsbefragterenfor kan omret sent,
avtalsbrott.väsentligtvassentligt kon- måletudgør utgörhvis forskellenlen, ettet

traktsbrud.

§ Fel i fartyget367skibet.§ ved367. Mangler

fel iavlämnandet farty-vidved le- Föreligger detudrustningLider skibet eller dets
tidsbe-utrustning, hari fartygetstidsbefragteren ellerveringen af mangel, geteren

på eller,fraktentill avdragtidsfragteni fraktarenafslag rättberettiget til kräve omatt
befrakt-hävaväsentligt,havevazsentlig, avtalsbrottet ärmanglen atteller, dersom er
tidsbort-integällerikke der- ningsavtalet. Dettagxlderbefragtningsaftalen. Dette om

dröjs-sådantavhjälper felettidsbortfragteren fraktarenafmanglen udbedres utansom
tidsbefraktaren§ rätt§ 366 366efter mål enligtforsinkelse,sådanuden gersomsomen

afta- häva avtalet.til hazvetidsbefragterenville give attret at
len.

Skadeståndsansvar§368Erstatningsansvar.§368.

förersättningtillharTidsbefraktaren rätterstatning forkan krzeveTidsbefragteren
fel viddröjsmål ellerföljdtillvidmangler förlustforsinkelse eller av-følge aftab avsom

intefeletdröjsmålet ellersåvidalämnandetellerforsinkelsenmedmindreleveringen,
tidsbort-försummelseellerfelforsømmelse berorfejlskyldes ellerikkemanglen av

för.hannågonellerfraktarenhanellertidsbortfragteren svararaf somsvarernogen,
ersättningtillocksåhar rättTidsbefraktarentillige kravekanTidsbefragteren erstat-for.

vidfartygetföljdtillskadapå förskibet kon- att av-af,følgetabforning at avsom
elleregenskapsaknade utrust-egenskaber talsslutetsavnedetraheringstidspunktet en

tillförsäkrad.kanningtilsikret.måudrustning,eller ansessomansessom
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meldt lasteklart før utløpet fristen. Tilsva- in last eller lastningsanmälan inte harav läm-
rende gjelder dersom skipet for øvrig skal före fristens utgång.nats Om fartyget i öv-

levert innen bestemt tid fastsatt rigti skall avlämnas inomvatre bestämden tid, fåren
avtalen. tidsbefraktaren häva avtalet tiden över-om

Gir tidsbortfrakteren melding skrids.ski-atom
vil komme for nårpet oppgir Omskipet tidsbortfraktarensent anmäler fartygetog att

vil lasteklart eller kunne leveres, kommermå efter det tidenvazre har löptatt ochut
tidsbefrakteren heve hanuten fartygetnärugrunnet kommeropp- uppger att vara
hold. Heves ikke avtalen, blir det klartoppgitte börja in last elleratt ta avlämnas,att
tidspunkt kanselleringstid. får tidsbefraktaren häva avtaletny det skerom

Blir skipet i andre tilfelle levert inomfor skälig tid. Hävs intesent, avtalet blir den
kan tidsbefrakteren heve avtalen hvis forsin- angivna tidpunkten kancelleringstid.ny
kelsen utgjør vesentlig kontraktsbrudd. Om fartyget i fall avlämnas förannat sent,

får tidsbefraktaren häva avtalet dröjs-om
målet utgör väsentligt avtalsbrott.

§ 367 §Mangler 367ved Fel i fartygetskipet

Er det ved Föreliggerleveringen det vidmangel avlämnandetved skipet fel i farty-
eller dets ellerutrustning, i fartygetskan tidsbefrakteren get utrustning, har tidsbe-
kreve fraktarenavslag i frakten tilleller, rätt avdrag pådersom kon- frakten eller, om
traktsbruddet avtalsbrottetvesentlig, heve är väsentligt,befrakt- hävarätt be-er att
ningsavtalen. fraktningsavtalet.Dette gjelder ikke Dettadersom gäller inte tids-om
mangelen bortfraktarenblir avhjälpertidsbortfrakteren feletrettet sådantutanav

slik forsinkelse dröjsmåluten § enligt 366 §366 vil tidsbefrakta-etter somsom ger
tidsbefrakteren til å hävaheve rätt avtalet.avtalen.rett attren

§ 368 Erstatningsansvar §368 Skadeståndsansvar

Tidsbefrakteren kan kreve erstatning for Tidsbefraktaren har till ersättning förrätt
følge forsinkelsetap eller mangel ved förlust till följdsom dröjsmål eller fel vidav av av-

leveringen med mindre forsinkelsen eller lämnandet. Om tidsbortfraktaren visar att
mangelen ikke skyldes feil eller forsømmelse dröjsmålet eller felet inte beror på fel eller

tidsbortfrakteren eller hanav försummelse honom själv någonellernoen svarer av
for. Tidsbefrakteren kan også kreve han för föreliggererstat- inte tillrättsom svarar
ning for følge skipet påtap sådanat ersättning. Tidsbefraktarensom har ocksåav av-
taletiden egenskaper eller utrustningsavnet till ersättning för skada tillrätt följd attav

må tilsikret.som fartyget vidanses avtalsslutet saknade egenskap
eller utrustning kan tillförsäkrad.som anses
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UTFÖRANDE RESORNAAVREJSERNEAFUDFøRELSEN

förfoganderättTidsbefraktarens§369dispositionsad-Tidsbefragterens§ 369.

gang.
under befrakt-skallTidsbortfraktarenbefragtningspe-iskalTidsbortfragteren

tidsbe-deningsperioden utföratidsbefragteren somrejser, resordeudførerioden som
medöverensstämmelseipåkallarfraktarenbefragtningsaftalenmedoverensstemmelsei

§i 363stadgasVadbefraktningsavtalet.tilsvarende. somgaelderstk.§ 363,kreever.
tillämpning.motsvarandehar2plig-ikketidsbortfragteren mom.Stk. 2 Dog er

skyldiginte ut-Tidsbortfraktaren är atthvorved skibet,rejse,udføretig af perso-en
fartyget,vid vilkenföra personerforudsatblivevillasten resaeller enbordner om

faraförskulle utsättaslastenellerombordkrigslignendeelleraf krigfølgefare som
tillstånd,krigsliknandekrig ellerföljdtillvatsentligfare elleranden avellertilstande,

olägenhetväsentligellerfaraellerrimelighed kun-med annanikkehanulempe, som
hakunde förväntasskäligenintehansluttet.blevaftalenmed, da somne regne

ingicks.avtaletmed närräknatpligtigikkeTidsbortfragteren atStk. 3 er
skyldiginte taattTidsbortfraktaren ärbraendbarantaendelig,afgods letmedtage

ellerbrandfarliglättantändlig,godsmedfarligtandetellerkarakter avtazrendeeller
farligtellerbeskaffenhet annatfrätandesådan til-idet leveresmedmindregods, en
skicksådantiavlämnasintedetsåvidagods,iudleveresbefordresdet kanstand, at og

i över-och utlämnasbefordraskandetanbefa- attde kravmedoverensstemmelse og
och rekommen-kravmed deensstämmelsedetimyndighederneafstilleslinger, der

detimyndigheternaställsdationerland,deti avregistreret, somskibetland, hvor er
därlandi detregistrerat,fartyget ärland därhovedforretningssted,sitharrederenhvor

i de ham-ochhuvudkontorsittharredarenhellerrejsen.indgår ii de havne, somog
Tidsbortfraktaren äringår iskibetlade resan.pligtig somtidsbortfragteren narater djur.levandemedskyldighellerinte att talevende dyr.medtage

Underrättelseplikt370§Underretningspligt.§370.
tidsbefrakta-hållaskallTidsbortfraktarentids-holdepligtigTidsbortfragteren ater

förhållanden röran-allaunderrättadved-forholdalle omunderrettet renbefragteren om
betydelseärochfartygetde avforbetydning resorna somafrejserneskibetrørende og

skallTidsbefraktarentidsbefraktaren.förligele-skalTidsbefragterentidsbefragteren.
planeradetidsbortfraktarenunderrätta omskibetstidsbortfragterenunderrettedes om

operationsprogram. resor.forventede

Bränsle§371§ Bunkers.371.
bränsleombesörjaskallTidsbefraktarenfor bun-pligtigTidsbefragteren at sørgeer

Hanmaskiner.till fartygets sva-och vattenin-maskiner. Hanskibetstilvandkers og
i överensstäm-bränsle ärlevereratför attibunkersleveretdestår for, raroverens-at er

specifikationer.avtalademedmelsespecifikationer.med aftaltestemmelse
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UTFøRELSEN UTFÖRANDETAV REISENE AV RESORNA

§ 369 369 §Tidsbefrakterens råderett Tidsbefraktarens förfoganderätt

Tidsbortfraktaren skall under befrakt-
Tidsbortfrakteren skal i befraktningspe- ningsperioden utföra de tidsbe-resor som

rioden utføre de reiser tidsbefrakteren fraktareni påkallar i överensstämmelsesom med
med befraktningsavtalen krever. befraktningsavtalet.samsvar Bestämmelserna i §363

§ 363 ledd gjelder tilsvarende. andraannet stycket har motsvarande tillämpning.
Tidsbortfrakteren plikter likevel ikke å Tidsbortfraktaren inteut- är skyldig att ut-

føre reise skipet, föra vidutsetter vilken fartyget,en som personer en resa personer
bord eller lasten for fare følge ombord eller lastenom skulle för farasom utsättasav

krig, krigslignende forhold, eller till följd krig eller krigsliknande tillstånd,annen av
fare eller vesentlig ulempe han ikke eller fara eller väsentlig olägenhet,som annan
med rimelighet kunne påmed avtale- han inte skäligen kunde förväntasregne hasom
tiden. räknat med när avtalet ingicks.

Tidsbortfrakteren plikter ikke å med Tidsbortfraktarenta inteär skyldig att ta
lett antennelig, brennbart, etsende eller med gods lättantändlig, brandfarlig elleran- av

farlig gods med mindre godset frätandenet leveres i beskaffenhet eller farligtannat
slik stand stand det kan befordres gods, såvida detat inte avlämnasut- i sådant skickog
leveres i med de krav anbefa- det kan befordrasatt ochsamsvar utlämnas iog över-
linger stilles myndighetene i det land ensstämmelse med de kravsom och rekommen-av
der skipet registrert, i det land der dationerrede- ställs myndigheternaer i detsom av

har sitt hovedforretningssted, i landde där fartyget registrerat,ren är i det land därog
havner inngår i reisen. Tidsbortfrakte- redaren har sitt huvudkontorsom och i de ham-

plikter heller ikke å med levende dyr. ingår iren ta Tidsbortfraktarennar som ärresan.
inte heller skyldig med levande djur.att ta

§370 Underretningsplikt 370§ Underrättelseplikt

Tidsbortfrakteren skal holde tidsbefrakte- Tidsbortfraktaren hållaskall tidsbefrakta-
underrettet alle forhold vedrørenderen underrättad förhållandenallaom röran-ren om

skipet reisene betydning for tidsbe- de fartyget och betydelseog av ärresorna som av
frakteren. Tidsbefrakteren skal underrette för tidsbefraktaren. Tidsbefraktaren skall
tidsbortfrakteren planlagte reiser. underrätta tidsbortfraktaren planeradeom om

resor.

§ 371 Brensel §371 Bränsle

Tidsbefrakteren skal for brensel Tidsbefraktaren skall ombesörja bränslesørge og
til skipets maskiner. Han for och till fartygets maskiner.at Hanvann vattensvarer sva-

levert brensel i med avtalte spesi- för levererat bränsle iär överensstäm-er samsvar attrar
fikasjoner. melse med avtalade specifikationer.
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lossningoch§ Lastning372losning§ Lastning372. m.v.og
ombesörjaskallTidsbefraktaren motta-medtagel-forskalTidsbefragteren sørge

säkring,trimning,stuvning,lastning,gande,sikring, los-trimning,stuvning,lastning,se,
Stuv-lasten.utlämnandelossning ochskalStuvningenaf lasten.udlevering avning og

be-så fartyget ärutförasskallningenbetryggande attskibetforegå således, sta-att er
säkrad.lastenochstabiliserattryggandeTidsbefragterensikret.lastenbiliseret og

frånanvisningarföljaskallTidsbefraktarentidsbortfragterenfrainstrukserfølgeskal om
denfördelning ilastenstidsbortfraktarentilhensynetomfang,fordeling i detlastens om

till fartygets sä-hänsynenomfattningdet.tilsigerstabilitetsikkerhedskibets somog
stabilitet kräver.ochkerhetsådankratvekanTidsbefragterenStk. 2

sådan medver-får krävaTidsbefraktarenmandskab,skibsførerafmedvirken hertil og
besättningenochbefälhavarenkanpågaeldende fart. somszcdvanlig i den avsom er

Ersättninggäller.fart detsedvanlig i denandre äroverarbejdeforGodsgørelse saer-og
utgiftsärskildochövertidsarbeteförafbetalessådan medvirkenudgifter ved annanlige

betalasskallsådan medverkanföljdtill avtidsbefragteren. av
tidsbefraktaren.pligtigtidsbortfragterenStk. 3 Er at ers-

skyldig ersättatidsbortfraktaren ärOm attlastning,følge aftab, der stuv-tatte ener
trim-stuvning,lastning,följdtillskadaudleve-losning ellertrimning, sikring,ning, av

utlämnandeellerlossningsäkring,ning,holde avtidsbefragterenskalaf lasten,ring
hålla honomtidsbefraktarenskalllasten,skyldestabetmindremedsakdesøs,ham

medver-påskadan berorinteskadeslösel-mandskab,elleraf skibsførermedvirken om
ellerbesättningenellerbefälhavarenkantidsbortfragterenforhold,andreler aversom

tidsbort-förhållandenågotpå annat somansvarlig for.
för.fraktaren svarar

§373 Konossement§ 373. Konnossement.

utfär-på begäranskallpå forlang-til TidsbortfraktarenpligtigTidsbortfragteren er
denförgodsinlastatindlastet förfor da konossementudstede konnossementende at

ärde villkormed de medskall utföra,udføre,skal hanrejse, hanfor den somgods resa
hanOmgäller.i detsmdvanlige den fartsedvanliga iderbefordringenvilkår for er
tillförhållandeider- ådrarsig sigPådrager han därigenomfart.pågaeldendeden ansvar
detutöveraf konnos- konossementetinnehavarenindehaverenforved avoveransvar

tids-skallbefraktningsavtalet,medfør afi följerhansudsementet avansvar somover
skadeslös.hållatidsbefragteren honomskal befraktarenbefragtningsaftalen,

skyldiginteTidsbortfraktaren är attskadesløs.hamholde
godsetpligt til lämnatidsbefraktarenikkehar begäran utTidsbortfragterenStk. 2 av

ii övrigtelleranmodning obehörigtillattidsbefragterens mottagarefølge omat en
därigenommed- hanlegitimeret konossementetstridikkegodset tiludlevere mot omen

Tidsbort-heder.ochi stridstrid med konnossemen- handlarii øvrigt mot troellertager
denförsäkerhetmedstrid får alltid krävai fraktarenvilhvis detteinhold,tets vaere

påbetalatilfaslde skyldigblii alle kanersättning hankan attgod Hanredelighed tro.og
på- utlämnande.sådantkanhan grunddetforsikkerhed ettkrmve ansvar, av

udlevering.sådanvedsigdrage en
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§ 372 Lasting lossing §372 Lastning och lossningog m v

Tidsbefrakteren skal for mottakelse, Tidsbefraktaren skall ombesörjasørge motta-
lasting, stuing, trimming, sikring, lossing gande, lastning, stuvning, trimning, säkring,og
utlevering lasten. Stuingen skal foregå lossning och utlämnande lasten. Stuv-av av
slik skipet betryggende stabilisert ningen skall såutförasat fartyget be-äratter og
lasten sikret. Tidsbefrakteren skal følge tryggandein- stabiliserat och lasten säkrad.
strukser fra tidsbortfrakteren lastens Tidsbefraktarenfor- skall frånfölja anvisningarom
deling i den utstrekning hensynet tidsbortfraktarentil skipets lastens fördelning i denom
sikkerhet stabilitet tilsier det. omfattning hänsynen till fartygets sä-og som

Tidsbefrakteren kan kreve slik medvirk- kerhet och stabilitet kräver.
ning skipsfører mannskap Tidsbefraktaren får kräva sådan medver-av og som er van-
lig i den fart det gjelder. Godtgjørelse kan befälhavarenfor och besättningenav som
overtidsarbeid andre saerlige utgifter sedvanligved i den fart detär gäller. Ersättningog
slik medvirkning betales tidsbefrakteren. för övertidsarbete och särskild utgiftav annan

Plikter tidsbortfrakteren å till följd sådan medverkan skall betalaserstatte tap av av
følge lasting, stuing, trimming, tidsbefraktaren.sik-som av

ring, lossing eller utlevering Om tidsbortfraktarenlasten, skal skyldigär ersättaattav
tidsbefrakteren holde ham skadesløs med skada till följd lastning, stuvning, trim-av
mindre skyldes skipsførerens ning,eller säkring, lossning eller utlämnandetapet av
mannskapets medvirkning eller lasten,for- skall tidsbefraktaren hålla honomannet
hold tidsbortfrakteren for. skadeslös inte skadan påberor medver-som svarer om

kan befälhavaren eller besättningen ellerav
på något förhållande tidsbort-annat som
fraktaren för.svarar

§ 373 §373Konnossement Konossement

Tidsbortfrakteren Tidsbortfraktaren påplikter å skallutstede begäran utfär-kon-
da konossementfor lastet för inlastatgods for den gods för denreise hannossement

skal utføre, han skallmed de vilkår utföra, med de villkorvanlige i ärresasom somer
den fart sedvanliga idet gjelder. Pådrar den fart dethan gäller. Om handervedseg

därigenom ådrar sig förhållandeoverfor innehaveren i tillkonnosse-ansvar ansvarav
innehavarengår konossementet vadhans utövermentet ut etter avsom over ansvar

befraktningsavtalen, följer befraktningsavtalet, skall tids-skal tidsbefrakteren som av
befraktaren hållaholde honom skadeslös.ham skadesløs.

påTidsbortfraktaren inte skyldigTidsbortfrakteren plikter ikke å ärfølge krav att
fra begäran tidsbefraktaren lämna godsettidsbefrakteren å utlevere godset til utavom

till obehörig övrigt imottaker eller iikke legitimert, eller for mottagareensom er
strid därigenomøvrig konossementet hani strid med konnossementet, hvis dette mot om

vil handlar i strid och heder. Tidsbort-i strid med redelighet god mot trotro.vaere og
Han fraktaren får för denkan i alltid kräva säkerhetalle tilfelle kreve sikkerhet for det

slik ersättning skyldig betalautlevering han kan blikan medføre. attansvar
grund sådant utlämnande.ettav
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utläm-Dröjsmål medLastskada.§udlevering. 374ForsinketLasteskader.§ 374.
nandet

tidsbefragte-overforTidsbortfragteren er
till tids-förhållandeiTidsbortfraktaren är§ 274-289 forireglerneansvarlig efterren

§§ för274-289enligtansvarigbefraktarenblivergår tabt,godsaf,følgetab atsom
ska-går förlorat,godsföljdtilldet skadaforsinket, attbliverbeskadiget eller avermens

vård.i hansmedan det ärförsenasdas elleri hans varetaegt.
tidsbefraktareninte ärtidsbefrag- Enikke mottagareModtager,Stk. 2 somersom
enligt 1ersättningockså tillstk. har rätteftererstatningogså mom.krawekanter,

harkonossementInneharaf konnossement,indehaver mottagaren sommodtagerEr
ocksåfår hantidsbortfraktarenogså utfärdatshankantidsbortfragteren,udstedt af av

i 316stadgandenaåberopa§ 316.ibestemmelsenpåberåbe sig

påavtalsbrottDröjsmål och§kontrakts- 375 annatandetForsinkelse§ 375. og
sidatidsbortfraktarensside.på tidsbortfragterensbrud

sjövärdigt elleriHålls fartyg inteøvrigtisødygtig eller annarsikke iskibetHoldes
förutförsskick elleravtalsenligtrejser-udføresellerkontraktsmaessig stand, resornai
påavtalsbrottföreliggerellerkontrakts-andet annatföreliggereller sentfor sent,ne

får tidsbefraktarensida,tidsbortfraktarenstidsbe-kanside,på tidsbortfragterensbrud
avtaletmeddetbefraktningsavtaletdersom hävabefragtningsaftalen,havefragteren om

för-skulleväsentligenändamåletavseddamed af-formåletmedfører,forholddisse att
avtalet,vill hävatidsbefraktarenOmtidsbe-Vil felas.forfejlet.vaesentligtblivertalen

eftertidskäliginommeddela dettaskall hanunder-må han giveaftalen,havefragteren
kännedomfåttmåste haohold efter hanugrundet antas omuden atretning herom att

går hävnings-inte dethanGörkends- avtalsbrottet.fåethavemåhar ellerhan atantages
förlorad.ikke det,hanGør rättenkontraktsbruddet.tilkab

förersättningtillharTidsbefraktaren rätttabt.hzeveadgangengår
grundpåuppkommit attharskadakrxvekanTidsbefragteren erstat- avStk. 2 som

efter ska-förklarasellergår förloratgårskibet fartygetskyldes,skade,forning atsom
hålls istånd inteelleridet kunnada inte sättasuistandsaatteligt ellerblivereller attabt

skick,avtalsenligtsjövärdigt ellerøvrigt i kontrakts- omsødygtigt iholdesikke annarsog
försummelseellerfelfor- skadan berorfejl ellerskyldesnår avdettemzessig stand,

någon hanellertidsbortfraktarenellertidsbortfragteren svararafsømmelse somnogen
harskadaförgällerDetsammatab för.gaelderTilsvarende somfor.han somsvarer
vidförsummelseellerfeluppkommitmedvir-forsømmelse vedfejl ellerskyldes genom
vid§ 2i 372medverkanaf tids-utførelseved§ 372, stk. mom.,jfr.ken, avsessom

elleranvisningtidsbefraktarensutförandeandet kon-vedordrer ellerbefragterens av
avtalsbrott.vid annattraktsbrud.

på§ Skada fartyget376på skibet.Skade§ 376.

ersättningtillTidsbortfraktaren harerstatningpå råttkravharTidsbortfragteren
på fel ellerpå beroreller skada fartygetfejl förskyldesderpå skibet,skadefor som

någonellertidsbefraktarenförsummelseellertidsbefragterenafforsømmelse avnogen,
för.hanfor.han svararsomsvarer
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§ 374 Lasteskader. 374 §Forsinket Lastskada.utlevering Dröjsmål med utläm-
nandetTidsbortfrakteren overfor tidsbefrakte-er

ansvarlig reglene §§ Tidsbortfraktareni 274 til 289 foretter är ansvarig i förhållan-ren
følge gods går de till tidsbefraktarentap kommer enligt 274-289til §§at förtapt,som av

skade eller blir forsinket skada till följddet gåri hans gods förlorat, ska-attmens aver
varetekt. das eller försenas medan det i hans vård.är

Mottaker ikke tidsbefrakteren, En inte tidsbefraktarenärmottagaresom er som
kan også kreve erstatning har ocksåførste tillledd. rätt ersättning enligt förstaetter
Har mottakeren konnossement stycket. Inneharutstedt konossementmottagarenav
tidsbortfrakteren, kan han også harpåberope utfärdats tidsbortfraktaren, fårsom av

reglene §i 316. han också åberopa reglerna i 316seg

§ 375 Forsinkelse 375 §kontrakts- Dröjsmål och avtalsbrott påannet annatog
brudd på tidsbortfrakterens tidsbortfraktarensside sida

Holdes skipet ikke i Hållssjødyktig fartyget intefor øvrig i sjövärdigt ellerog annars
kontraktsmessig stand, avtalsenligteller utføres skickreisene eller utförs förresorna
for eller foreligger eller föreliggersent, kontrakts- avtalsbrott påsentannet annat
brudd på tidsbortfrakterens tidsbortfraktarensside, sida, fårkan tidsbe- tidsbefraktaren
frakteren heve befraktningsavtalen häva befraktningsavtalet,dersom det medom av-
kontraktsbruddet medfører taletformålet avsedda ändamåletmed väsentligen skulleat
avtalen blir vesentlig förfelas.forfeilet. Om tidsbefraktarenVil tidsbe- vill häva av-
frakteren heve avtalen, må talethan skall han meddela detta inommelding skälig tid

det efter detopphold han måste ha fåttuten han känne-ugrunnetom etter attat antas
har eller må å ha fått domkjennskap avtalsbrottet. Gör hantil inte det gårantas om
kontraktsbruddet. hävningsrättenGjør han ikke förlorad.det, går
hevningsretten Tidsbefraktaren har till ersättning förtapt. rätt

Tidsbefrakteren skadakan kreve harerstatning uppkommit påfor grund attsom av
skyldes skipet går fartyget gårtap förlorateller eller efterblir skada för-at taptsom

uistandsettelig klaraseller det inteikke blir kunna ståndholdt i isättas eller inteat
sjødyktig hållsfor i sjövärdigtøvrig kontraktsmessig eller avtalsenligtog annars
stand, når dette skyldes skick,feil skadan beror påeller forsømmel- fel försum-ellerom

tidsbortfrakteren melse tidsbortfraktareneller någonhan ellerse av avnoen svarer som
for. Det hangjelder för. Detsammaskyldes feil gäller för skadatapsamme svararsom
eller forsømmelse har uppkommitved medvirkning fel eller försum-som genomsom

i § 372 sådanmelse vid medverkanledd, ved befälhavarenutførelsennevnt annet avav
tidsbefrakterens eller besättningen §ordrer eller ived 372 andrakon-annet som avses
traktsbrudd. stycket, vid utförande tidsbefraktarensav

anvisning eller vid avtalsbrott.annat

§ 376 Skade på skipet §376 Skada på fartyget

Tidsbortfrakteren kan kreve erstatning for Tidsbortfraktaren har till ersättningrätt
skade på skipet skyldes feil eller for- för skada på fartyget påsom beror fel ellersom
sømmelse tidsbefrakteren eller han försummelseav tidsbefraktaren någonellernoen av

for.svarer han för.som svarar
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tidsbefraktarenpåberorskadan attskyldes, Omderpå skibet,skadeStk. 2 For

hamn, ärosäkertillfartygetbeordratskibet til harbeordret enhartidsbefragteren enat
vi-mindre hanmedersättningsskyldig,medmindre hanansvarlig,hanusikker havn, er

föreligger.inteförsummelseellerfelskyldesikketabetgodgør, atttidsbefragteren at sar
elleraf hamforsømmelsefejl eller nogen,

for.han svarer

Bärgninghaveri.§ Gemensamt377Bjatrgning.Fanlleshaveri,§ 377.

haveritillbidragfatlleshaveri bee- Fraktens gemensamttillbidragRejsefragtens
tidsbefraktaren. Detsammagwlder betalasskallDettidsbefragteren.af avsammeres

utrustningochbränslebidrag förgällerudstyr,andetbunkers sombidrag for somog
Om iombord.harvedder tidsbefraktarenGivesombord.har gemen-tidsbefragteren

utgift ochförbetalasersättningudgif- haveriforerstatningfeelleshavariopgørelsen samt
tillfallerhaft,hartidsbefraktarentil-haft, förlusthartidsbefragterentab, somter somog

honom.ersättningenerstatningen ham.falder
tidsbefrakta-får,Tidsbortfraktarenudenkan utanTidsbortfragterenStk. 2 sam-

fårHanräddaaf samtycke,redningideltagetidsbefragterentykke fra personer.rens
egendom, närfartyg ellerskib eller bärgabjaergetillige ävenkanHan annanpersoner.

Avtidsbefraktaren.föroskäligturimeligt intedettavirke ärikke vilnår detteejendom,
återstodenandeltidsbortfraktarenstidsbortfragte-Aftidsbefragteren. avfor avover

nettobär-§209 2enligttilfalder bärgarlönennettobjzergelønnenaf mom.enpartrens
tidsbefrak-tredjedelgarlönen, tillfallertidsbefragteren.trediedel en

taren.

§ Utgifter för378 resornarejserne.Udgifter ved§ 378.

förutgifterdeskall bäraTidsbefraktarenvedudgifterdeskal bareTidsbefragteren
stadgan-enligtinteutförandepåhvilerikke somrejserne,udførelsen af resornassom
tidsbort-skall bäraskapiteli dettadenabestemmelser- avmedfør afitidsbortfragteren

fraktaren.kapitel.i dettene

ÅTERLÄMNANDE FARTYGETAVSKIBETTILBAGELEVERING AF

Återlämnande. Besiktning§379Besigtigelse.Tilbagelevering.§ 379.

fartygetåterlämnaskallTidsbefraktarenskibettilbagelevereskalTidsbefragteren
vidochpå den platstidsbortfraktarentilltids-detstedpå dettidsbortfragterentil og

har avtalats.tidpunktden somaftalt.punkt, som er
§ 3363haråterlämnandetVid mom.,gal-skibetaftilbageleveringStk. Ved2

förstaoch 2§§ 365 l364§ samt364 mom.stk.§ 363, mom.ider bestemmelserne og
Dettatillämpning.motsvarandemeningentilsvarende.pkt.§365, stk. stk.1 og

har hävtsbefraktningsavtaletdågäller ävenbefragtnings-såfremttillige,gzelderDette
befraktningsperio-föreupphörteljestellerudløbetførbortfaldetelleraftalen haveter

slut.densbefragtningsperioden.af
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Skyldes skaden tidsbefrakteren har Ombe- skadan påberor tidsbefraktarenat att
ordret skipet til usikker havn, han har beordrat fartyget till osäker hamn ären er en
ansvarlig med mindre skaden ikke skyldes han ersättningsskyldig mindremed han visar
feil eller forsømmelse han selv eller fel eller försummelse inte föreligger.attav noen
han for.svarer

§ 377 Felleshavari. §Bergning 377 Gemensamt haveri. Bärgning

Fraktens bidrag i felleshavari Fraktens bidragbzeres till haverigemensamtav
tidsbefrakteren. Det gjelder skall betalasbidrag tidsbefraktaren. Detsammasamme av
utlignet på bunkers gäller bidragtids- för bränsle och utrustningannet utstyrog som som
befrakteren har bord. Ytes det tidsbefraktareni fellesha- har ombord. Om iom gemen-
vari erstatning for utgifter haverieller skade ersättning betalas för utgift ochsamtsom
tidsbefrakteren har hatt, tilfaller förlusterstatning- tidsbefraktaren har haft, tillfallersom

ham. ersättningen honom.en
Tidsbortfrakteren kan Tidsbortfraktaren fårsamtykke fra tidsbefrakta-uten utan

tidsbefrakteren redde samtyckeHan kan söka rädda Han fårpersoner. rensog- personer.
så berge skip eller eiendom når bärgadette även fartyg eller egendom närannen annan
ikke vil virke urimelig dettaoverfor tidsbefrakte- inte oskäligt för tidsbefraktaren.är Av

tidsbortfrakterensAv tidsbortfraktarensnettober- återstodenandelpartren. av av av
gelønnen, [nåvzerende sjølov] § bärgarlönen [229]229 §enligt 1 andraannet mom.
ledd, tilfaller tredjepart nettobärgarlönentidsbefrakteren. stycket tillfaller tred-en en

jedel tidsbefraktaren.

§ 378 §378Utgifter Utgifter förved reisene resorna

Tidsbefrakteren Tidsbefraktarenskal baere alle utgifter skall bära de utgifter förved
utførelsen utförandereisene ikke inte enligt bestäm-reglene ietterav resornassom som
dette kapittel melserna i dettaskal bares kapitel skalltidsbortfrakte- bäras tids-av av

bortfraktaren.ren.

ÅTERLÄMNANDETILBAKELEVERING FARTYGETAV SKIPET AV

Återlämnande.§379§ Besiktning379 Tilbakelevering. Besiktigelse

Tidsbefraktaren återlämnaskall fartygetTidsbefrakteren skal levere skipet tilbake
till tidsbortfraktaren påtil den plats ochtidsbortfrakteren vidpå det sted til den tidog
den tidpunkt har avtalats.avtalt. somsom er

återlämnandetVid skall bestämmelsernaVed itilbakelevering skipet gjelder be-av
363 § tredje stycket, § §364 och 365 förstastemmelsene §§i 363 tredje ledd, 364 365og
stycket och andraførste stycket första punkten haledd ledd første punktumannetog
motsvarande tillämpning.tilsvarende. Detta gäller ävenDette gjelder også når befrakt-
då befraktningsavtaletningsavtalen har hävts eljestellerhevet eller falt bort før ut-er
upphört före befraktningsperiodensløpet slut.befraktningsperioden.av

i%j
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Överskridande befraktnings-§380befragtningsperio-afOverskridelse§ 380. av
periodenden.

låta farty-skyldigTidsbortfraktaren är atttilbageleve-tidsinterval forMedmindre et
avtaladedenanträdatil attpligtig trotstidsbortfragterenaftalt, getring resaen nyerer

därigenom över-återlämnandetförtidenrejse, selvtiltraedelade skibetat omnyen
överskridandetgäller inte närskrids. Dettaden aftalteafoverskridelsevil medføreden

ellerskäligtkandetgårgzelder ikke, utövertilbagelevering. Dette omfortid ansessom
återlämnandet harförtidsperiodbestämdmåhvad dervilnår overskridelsen enover,

avtalats.for rimeligt.anses
lenligtöverskridandetillåtetFörjfr.overskridelse,tilladt mom.Stk. 2 For
avtaladedenbetalatidsbefraktarenskallaftaltebetale dentidsbefragterenstk. skal

skallöverskridandeFörtidsfrakten.skal hanoverskridelse annatandentidsfragt. For
denminstdocktidsfrakt,betalaaftalte han gängsemindst dendogtidsfragtbetale gaengs

för denersättningtidsfrakten,avtaladealmindelige samteftererstatningtidsfragt, samt
tidsbort-fördröjsmålet medförskadaforsinkelsentab,for deterstatningsregler som

återlämnandet.efterfraktarentilbage-eftertidsbortfragterenmedfører for
leveringen.

TIDSFRAKTTIDSFRAGT

tidsfrakt§ Betalningtidsfragt. 381§ Betaling af381. av

30föri förskott30 skall betalasforskudsvis for TidsfraktbetalesskalTidsfragt
sänder.dagar idage ad gangen.

påtidsbefraktaren kravmodreg- FramställertidsbefragterenStk. 2 Kraaver av-
tvistigt, äralligevel beloppmed ärhar han räkningomtvistet krav,med ettning somet

tidsfrakten,betalaskyldigtidsbort- ändådersom hantidsfragt,betale attpligt til omat
för kravet.säkerhetTids- ställertidsbortfraktarenfor kravet.sikkerhedstillerfragteren

säkerhetfår dock inte krävasikkerhed Tidsbefraktarendog ikke krzevebefragteren kan
hantidsfraktdenbelopptidsfragt, handen för änbeløb end störrefor ettet større

betalar.betaler.

tids-betalningDröjsmål med§tidsfragt.af 382betalingForsinket§ 382. av
frakt

tid,betalt iikketidsfragten retteBliver tids-skalltidinte itidsfraktenBetalas rätt
frabetaletidsbefragteren morarenter enligtskal dröjsmålsräntabetalabefraktaren

forfaldstidspunket. betalningen nästavidräntelagen senast av
ibetaltikketidsfragten ret-BliverStk. 2 tids-intetidsbortfraktarentidsfrakt. Mottar
tids-underrettetidsbortfragterentid, skal tidsbe-meddelaskall hantidfrakten ite rätt

af-underretningNårherom.befragteren harmeddelandeer Närdetta.fraktaren av-
opfyl—standsetidsbortfragteren fullgörel-sendt kan inställafår tidsbortfraktarensänts

herunderbefragtningsaftalen,afdelsen inbegripet vägrabefraktningsavtalet,sen av
udstede konnosse-ellergodslaste utfärda konossement.at gods ellernaegte lasta attatt

72indenmodtagetikkebetalingen 72Er mottagits inomharment. betalning inteOm
afsendelse, kanunderrettningenstimer efter harmeddelandetdeteftertimmar att av-
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Överskridande befraktnings-§§ 380 Overskridelse befraktningsperio- 380 avav
periodenden

låtaskyldig farty-TidsbortfraktarenMed mindre det avtalt tidsrom for är atteter
avtaladedenå anträdatilbakelevering, plikter tidsbortfrakteren la trots attget resaen ny

återlämnandet därigenomförpå dette tiden över-skipet begynne reise selven ny om
överskridandetgäller intevil den tid skrids. Dettamedføre overskridelse avtalte närav

skäligt ellervad kanfor når gårtilbakelevering. Dette gjelder ikke utöver ansessom
återlämnandettidsperiod förmå vissoverskridelsen vil detut av-over som om en

rimelig. talats.anses
förstatillåtet överskridande enligtoverskridelse tillatt første FörFor ettersom er

betala dentidsbefraktarenledd, skal tidsbefrakteren betale avtalt tids- stycket skall av-
överskridandetidsfrakten. Förfrakt. skal han be- taladeFor overskridelse annatannen

dock minsttidsfrakt,skall han betalatale gjengs tidsfrakt, ikke mindre gängsemen enn
ersättning förtidsfrakten,den avtaladeavtalte tidsfrakt, erstatning den samtettersamt

dröjsmålet medför för tids-alminnelige skadakontraktsregler for det for- dentap som
återlämnandet.bortfraktaren eftersinkelsen for tidsbortfrakterenmedfører et-

tilbakeleveringen.ter

TIDSF RAKT TIDSF

§ 381 Betaling tidsfrakt § Betalning tidsfrakt381av av

Tidsfrakten skal betales forskuddsvis for för 30betalas i förskottTidsfrakt skall
30 dager dagar i sänder.om gangen.

Krever tidsbefrakteren motregning med påtidsbefraktaren kravFramställeret av-
omtvistet krav, plikter han likevel å betale tvistigt,räkning med belopp är ärett som
tidsfrakt dersom tidsbortfrakteren stiller sik- ändå betala tidsfrakten,han skyldig att om
kerhet for kravet. Tidsbefrakteren kan like- säkerhet för kravet.tidsbortfraktaren ställer
vel ikke kreve sikkerhet for beløp dock inte kräva säker-Tidsbefraktaren kanstørre enn
den tidsfrakt han betaler. den tidsfrakt hanför belopphet större änett

betalar.

§ 382 § Dröjsmål betalning tids-medForsinket 382betaling tidsfrakt avav
frakt

Blir tidsfrakten ikke betalt i tid, skal skall tids-tidsfrakten inte i tidBetalas rättrett
tidsbefrakteren betale fra forfall dröjsmålsränta enligtbetalabefraktarenmorarenter

med tidsfrakt. 1975635 vid betalningenräntelagenneste senastsammen
Blir tidsfrakten ikke betalt i tide, skal tids- tidsfrakt.nästaav

bortfrakteren underrette tidsbefrakteren inte i tid skall tids-tidsfraktenBetalas rättom
dette. Når underretningen avsendt, kan tidsbefraktaren det-meddelabortfraktarener
tidsbortfrakteren oppfyllelsen be- får tidsbort-meddelande harNär avsäntsstanse ta.av
fraktningsavtalen, herunder ånekte laste befrakt-fraktaren inställa fullgörelsen av
gods eller utstede konnossement. Er beta- lasta godsinbegripetningsavtalet, vägra att
lingen ikke innen 72 timer betalningOmeller utfärda konossement.mottatt etter at att
underretningen ble avsendt, kan tidsbort- efter detinte mottagits inom 72 timmarhar
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avtalet.hävafår tidsbortfraktarenaftalen.tidsbortfragteren hzeve sänts,
inställt fullgö-hartidsbortfraktarenstandset OmtidsbortfragterenStk. 3 Har op-

handet, har rätthävtavtalet ellerkandenne, relseneller hz£vetfyldelsen af aftalen av
vi-tidsbefraktarensåvida intetidsbe- ersättningmedmindre tillerstatning,krmvehan
påbetalningen berordröjsmålet medmed be-forsinkelsengodtgør,fragteren attat sar

allmännai denavbrottstadgande i lag,lovgivningsforanstaltninger,talingen skyldes sam-
ellerbetalningsrörelseneller annatlignende färdselnsamfmrdselen ellerstandsning af

kundeskäligenintehanhinderliknandekontrol,uden for hanshindringer somog som
ingicksavtaletmedi räknatha närburde have förväntasrimelighethan ikke med taget

kun-skäligeninte hellerföljder hanindgåelsen af aftalen, ochbetragtning ved og vars
övervunnit.ellermed ha undvikitheller ikke dehvis følger, tidsbefragteren

förfallenbetalarintetidsbefraktarenOmundgået ellerrimelighed burde have over-
begäratidsbortfraktarenfår atttidsfrakt,vundet.

fordranöverlåtertill honomikke for- tidsbefraktarenStk. tidsbefragterenBetaler4
på grundhartidsbefraktarenkne- på frakttidsbortfragterenfalden tidsfragt, kan avsom

fartyget.vidarebortfraktningoverdragertil hamtidsbefragterenatt avve,
fragt,andenpåkrav skyldig rejsefragt og

på imåtte have kravtidsbefragterensom
af skibet.frembortfragtninganledning af

tidsfrakt§ Bortfall383§ 383. af tidsfragt.Bortfald av

tidför deninte betalasTidsfrakt skallgårtid, derfor denTidsfragt betales ikke som
på grundtidsbefraktarengår förlorad förved-bjaergning,vedfor tidsbefragterentabt av
och avhjäl-underhåll fartygetbärgning,af ska-udbedringaf skibet ellerligeholdelse av

intetidsbefraktaren ärskadapandeansvarlig for,ikketidsbefragterende, somaversom
på grund för-övrigtiansvarig för ellertidsbortfragterensgrundeller i øvrigt avav

tidsbortfraktarens sida.påhållandeforhold.
förskyldighetTidsbefraktarenstidsbefragte- attgaelderStk. Tilsvarende2 svara

begränsaddriftrörande fartygetsutgifter ärvedrørendeudgifterpligt til datkkeatrens
motsvarandepå sätt.drift.skibets

UPPHÖRANDEOPHøR M.V.

fartyget§ Förlust384Tab af skibet§ 384. avm.v.

detförklarasellerGår förloratfartygetdet erklatretbliverGår skibet tabt eller
fallerståndikunnaskada inte sättasbefragtningsafta- efteruistandsartteligt, falderfor

tidsbort-befraktningsavtalet bort äveni medførtidsbortfragterenselvlen bort, omom
inhar sättaenligt avtalet rättend det fraktarenandet skib attindsattteaf aftalen kan et

avtalade. Detsammadetfartygaf rekvi- äntilfacldegaclder iTilsvarendeaftalte. annatett
ingripan-liknandeellerrekvisitionfå vidnår vil gällerdetteindgreb,lignendeellerrering

fullgö-förbetydelseväsentligaf afta- denopfyldelse ärbetydning forvzesentlig avsom
avtalet.relsenlen. av

gått förloratharOm fartygetdet kan attuden utanskibet borteStk. Bliver upp-2 at
skallhändelsen,tiden förfåsindtraf, skal tids- lysning kanhvornår ulykkenoplyses, om
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frakteren heve avtalen. meddelandet har fåratt avsänts, tidsbort-

Har tidsbortfrakteren fraktarenoppfyllelsen hävastanset avtalet.
avtalen eller hevet den, kan han Omkreve tidsbortfraktarenav har inställt fullgö-

erstatning med mindre tidsbefrakteren relsengodt- avtalet eller hävt det, har han rättav
gjør forsinkelsen med betalingenat tillskyldes ersättning såvida inte tidsbefraktaren vi-

i samferdselen ellerstans betalingsformid- dröjsmålet med betalningenatt beror påsar
lingen eller hindring utenfor lag,hans avbrott i den allmännaannen samfärdseln eller
kontroll han ikke med rimelighet betalningsförmedlingenog ellersom liknandeannat
kunne å ha i betraktning på hinderventes tatt han inte skäligen kunde förvän-av- som
taletiden åeller unngå eller overvinne følge- ha räknat medtas avtalet ingicksnär och

följder hanne inteav. heller skäligen kundevars
Dersom tidsbefrakteren ikke betaler hafor- undvikit eller övervunnit.

falt tidsfrakt, kan tidsbortfrakteren kreve Om tidsbefraktaren inte betalarat förfallen
tidsbefrakteren overdrar til ham krav tidsfrakt,på får tidsbortfraktaren begära att
frakt tidsbefrakteren har i tidsbefraktarenanledning till honomsom överlåter fordranav
frembortfraktning skipet. på frakt tidsbefraktaren påharav grundsom av

vidarebortfraktning fartyget.av

§ 383 Bortfall tidsfrakt 383 § Bortfall tidsfraktav av
Tidsfrakt betales ikke for den tid går Tidsfrakt skall inte betalas för den tidsom som

for tidsbefrakteren vedtapt berging, vedlik- går förlorad för tidsbefraktaren på grund av
ehold skipet eller utbedring skade bärgning, underhållav fartygetav och avhjäl-som av
tidsbefrakteren for, eller foruten pande skadaer tidsbefraktarenansvar inte ärav som
øvrig på tidsbortfrakterens forhold. ansvarig för eller igrunn av övrigt på grund för-av

Tilsvarende gjelder tidsbefrakterens plikt hållanden på tidsbortfraktarens sida.
til å dekke utgifter vedrørende skipets drift. Tidsbefraktarens skyldighet föratt svara

utgifter rörande fartygets drift begränsadär
på motsvarande sätt.

OPPHøR M V UPPHÖRANDE

§ 384 Tap skipet 384 § Förlustav fartygetm v av
Går skipet eller blir uistandsettelig,tapt Går fartyget förlorat eller efter skada för-

faller befraktningsavtalen bort selv tids- klaras inte kunna i ståndsättas fallerom be-
bortfrakteren avtalen kanetter inn fraktningsavtaletsette bortet även tidsbortfrak-om

skip detannet avtalte. Det gjel- enligtenn avtalettaren harsamme rätt insättaatt ett
der i tilfelle rekvisisjon eller lignende fartygav detän avtalade.annat Detsamma gäl-
inngrep når dette vil få vesentlig betydning ler vid rekvisition eller liknande ingripanden
for oppfyllelsen avtalen. är väsentligav betydelse för fullgörel-som av

Blir skipet borte det kanuten opplysesat avtalet.sen av
når ulykken inntraff, skal tidsfrakt betales Om fartyget har gått förlorat utan att upp-
for 24 timer siste underretningetter lysningski- kan fås tiden för händelsen, skallom om
pet.
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under-efter sidste det24 timer efterbetales for 24 timmarfragt förbetalas atttidsfrakt
skibet.retning hördessistfartygetom av.

§ Krig385. § Krig385m.v.

område,andet ellerhavn eller hamnskibet i iEr sig fartygetBefinner etten en
for-krigslignende krigsliknan-krig,indtrader krig utbryter,hvor der område därannat

krigsfare, såda-af förvaesentlig forøgelse faranellerhold eller förhållanden inträderdeen
tids-skibet straks fårtidsbortfragteren kraâve, väsentligen ökar,kan förhållandenat na

sikkerhed.området bringes i fartygetföraforlade omedelbartskal utbortfraktarenog
tids-skal udTidsbefragterenStk. i säkerhet.2 området ochfrånover

praemien fori tidsfraktenden forsøgelsebetale skallfragten utöverTidsbefraktaren
rej-følger af de ökningkrigsforsikring, denförskibets tidsbortfraktarenersätta avsom

udført. Tilsva- krigsförsäkringtidsbefragteren kräver fartygetsförpremien somser,
besättning- kräverkrigsrisikotillaeg til tidsbefraktarenrende gaelder deföljer somresorav

gällerutföra. Detsammaskallfartygetatten.
kontraktsperiodenIndtrzeder i besättningen.Stk. 3 tillkrigsrisktillägg

väsentligtilstande eller krigs-krigslignende krig,avtalsperiodenkrig, underInträder
af ökningdette väsentligaf krigsfare,forøgelse ellervxsent- förhållandenliknandeog er

kontrakten, be-opfyldelsen af väsentligforlig betydning dettaoch ärkrigsfaran avav
has-befragteren befraktningsav-såvel bortfragterenkan fullgörelsenförtydelsesom av

betale tidsbe-pligt tiludenkontrakten tidsbortfraktarenerstat- får såvälat talet, somve
skyldighetning. avtaletfrånträdafraktaren utan

hzeve skalaftalen,vilStk. 4. Den, ersättning.betalasom att
ugrundet inomuden skallmeddelelse heromgive frånträda avtaletvillDenop- som

dette, skal han meddelandeUndlader hanhold. erstatte tid lämnaskälig motparten om
skade. skyldigfølgendeden deraf handet attinte ärGör handetta.

undvikitshakundeskadadenersätta som
i tid.hade lämnatsmeddelandeom
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tidsfrakt betalas för 24 timmar efter det att
fartyget sist hördes av.

§ 385 Krig 385 § Krigm v

Er skipet i havn eller Befinner sig fartygetområde i hamn elleranneten etten
hvor det inntrer krig, krigslignende område där krigforhold utbryter, krigsliknan-annat
eller vesentlig økning de förhållandenkrigsfare, inträderkan ellertids- faran för såda-av
bortfrakteren straks bringe förhållandenskipet väsentligen ökar, får tids-ut naav om-
rådet i sikkerhet. bortfraktaren omedelbart föra fartygetog ut

Tidsbortfrakteren från områdetskal i tillegg til och i säkerhet.tidsfrak-
betale økning iten premien Tidsbefraktarenfor skipets skallkrigs- tidsfraktenutöver

forsikring følge de tidsbortfraktarenreiser tidsbefrak- ersätta för den ökningsom av av
krever utført.teren premienDet för fartygetsgjelder krigsförsäkringsamme som

krigsrisikotillegg til följermannskapet. de tidsbefraktaren kräverav resor som
Inntrer det i befraktningsperioden fartyget skall utföra. Detsammakrig, att gäller

krigslignende forhold krigsrisktilläggeller till besättningen.vesentlig økning
krigsfare dette Inträder undervesentlig betyd- avtalsperioden krig, krigs-av og er av

ning for oppfyllelsen befraktningsavtalen, liknande förhållanden eller väsentlig ökningav
kan såvel tidsbortfrakteren krigsfarantidsbefrak- och detta väsentlig be-äravsom av

heveteren avtalen tydelseplikt förtil å fullgörelsenbetale befraktningsav-uten av
erstatning. får såvältalet, tidsbortfraktaren tidsbe-som

Den vil heve fraktaren frånträdaavtalen, skal avtaletmelding skyldighetsom utan
dette betalaopphold. Gjør ersättning.uten hanom ugrunnet att

ikke det, plikter han å Den frånträdaden villskade avtalet skall inomerstatte som
derav følger. skälig tid meddela detta. Gör hansom motparten

inte det han skyldigär den skadaersättaatt
kunde ha undvikits meddelande ha-som om

de lämnats i tid.
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Statens offentliga utredningar 1990

Kronologisk förteckning

Företagsförvärvi svensktnäringsliv.. Överklagningsrättochekonomiskbehovsprövning. inom socialtjänsten.
idrottshögskolaEn i Stockholm stmktur.-. organisationoch för självständigresurser en

högskolapå idrottensområde.U.
Transportrådet.K.
Svensksäkerhetspolitiki föränderlig värld. F6.en
Förbud tjänstehandelmed Sydafrika UD.mot m.m.
Lagstiftning för ireklam svenskTV. U.
Samhällsstödtill underhallsbidragsberattigadcbam.
Idéskisseroch bakgrundsmaterial.
Kostnaderför fastighetsbildning Bo.m. m.

10.Strömgatan18 Sverigesstatsministerbostad.SB.-11.Vidgad vuxenutbildningför utvecklingsstörda.U.
12.Meddelamm.Ju.

Översyn13. sjölagen Ju.av



offentliga utredningarStatens 1990

Systematisk förteckning

Statsrådsberd ningen
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