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Summary 
Long before the Harter act was accepted, there has been a struggle between 
shipper and carrier interests concerning what degree of liability that should 
be imposed upon the parties in a contract of carriage. After the Harter Act, 
the prevailing idea, at least until now, has been that the shipper, as the 
weaker party, is to be protected against liabilities imposed by the carrier in a 
contract of carriage. Along with this, it was thought that the obligations 
towards the carrier placed on the shipper by international conventions and 
national law, should be minimized.These ideas are now being challenged by 
the requirements of an effective process of disclosure concerning the goods, 
in order to meet the future needs within shipping, the time-factor and 
maritime safety concerned. 
 
Although great efforts have been made during the years in order to change 
the liability between the parties as such, very little has been achieved 
concerning the shippers liability against the carrier. Despite some editorial 
changes and that the codification of shipper liability has gone further in the 
Swedish Maritime Code, there is nothing in particular that changes the 
shipper liability in the Swedish Martime Code from the Hague Visby  Rules 
nor the Hamburg  Rules. 
 
With UNCITRAL’s new draft Convention though, the liability of the 
shipper will be codified. Principles that earlier was to find only in case law 
or general principles are now being put down in a separate chapter dealing 
with the shipper’s obligations towards the carrier.  
 
The main rule on shipper liability, that only fault by him or his servants 
triggers liability, remains also in the draft Convention. The strict liability for 
the shipper concerning shipment of dangerous goods as well as the shipper’s 
documentary liability, also remains almost unchanged. Even though the 
chapter on shipper’s liability against the carrier gives expression for a 
traditional civil liability within a contract of carriage, one can clearly see 
that the articles in the draft Convention show traces of a risk - management 
thinking and that they are drawn up with focus on loss prevention. The 
obligations of the shipper is put on an early stage in the transport process, 
which allows the carrier to take adequate measures concerning the gods in 
order to fullfill its obligations to the shipper in accordance with the rules 
dealing with maritime safety and those of public authorities.   
 
If the draft Convention becomes a source of international maritime law, the 
present right of the shipper to derogate from its obligations to the carrier 
will cease unless the draft Convention explicitly allows such derogation in 
the actual section. 
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Sammanfattning 
Avsändarens förpliktelser gentemot transportören har länge varit föremål för 
debatt. Den sedan Harter Act rådande uppfattningen att avsändaren, såsom 
svagare avtalspart, skall ha ett minimum av lag- och konventionsfästa 
förpliktelser gentemot transportören står mot framtidens krav på effektivt 
informationsflöde, vilket utgör en förutsättning för säkrare transporter och 
en väl fungerande sjötransportsektor. 
 
Trots att stor möda tidigare har lagts ned på att förändra rättsförhållandet 
mellan avsändare och transportör i dagens konventioner på området, har 
väldigt få förändringar med avseende på just avsändarens plikter kommit till 
stånd. Med undantag för smärre redaktionella skillnader och en något mer 
kodifierad form, skiljer sig SjöL inte nämnvärt från vare sig sina historiska 
förlagor eller från de internationella konventionerna på området.  
 
Från att avsändarens plikter gentemot transportören varit låsta vid generella 
och ospecificerade lagregler med culpa som ansvarsgrund, med undantag för 
farligt gods där ett strikt ansvar ålagts avsändaren, kommer nu ett nytt 
konventionsförslag på området som delvis förändrar synen på avsändarens 
plikter gentemot transportören. I förslaget blir ansvaret kodifierat på ett helt 
annat sätt än jämfört med de nu gällande konventionerna. De plikter 
avsändaren faktiskt har gentemot transportören, och i vissa fall även hade 
innan på grund av praxis eller nationell lagstiftning, fastställs nu i ett separat 
kapitel. 
 
Huvudregeln kvarstår, såtillvida att det även fortsättningsvis skall vara 
avsändarens fel som utlöser ansvar, med undantag för farligt gods och för 
information som läggs till grund i transportdokumenten där ansvaret även 
fortsatt kommer att vara strikt. Även om reglerna i grund och botten är av 
civilrättslig karaktär, kan man urskilja tydliga drag av ett 
riskfördelningstänkande  såväl som ett riskförebyggande perspektiv då 
avsändarens plikter gentemot transportören förläggs så pass tidigt under 
transporten, att transportören får tid att vidta nödvändiga åtgärder med 
avseenden på såväl lastens som fartygets säkerhet. I konventionsförslaget 
föreslås dessutom att avsändarens ansvar, såsom det stadgas i konventionen, 
blir tvingande. Detta symboliserar ett av förslaget grundidéer – att ansvaret 
mellan parterna skall vara rättvist. 
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Begrepp och förkortningar 
Avlastare                                                  Den som faktiskt avlämnar godset                                        
                        för befordran till sjöss 
 
Avsändare   Den som ingår ett transportavtal  
   med tranportören 
 
Carrier                                                      Engelskans motsvarighet till 
   Transportör 
 
CMI   Comité Maritime Internationale 
 
HD   högsta domstolen 
 
HR   1924 års Brysselkonvention 
                                                                  Rörande Konossement 
                                                                  Haagreglerna 
                                         
 
HVR   1924 års Bysselkonvention rörande  
                                                                  konossement med de ändringar 
                                                                  som skett genom 1968 och 1979 
                                                                  års tillägsprotokoll (Haag Visby-  
                                                                  Reglerna) 
 
Lastägare   Samlingsnamn för de som har 
                                                                  ett intresse i det transporterade 
                                                                  godset 
 
ND   Nordiske dommer i  
                                                                 sjøfartanliggender 
 
NH   Norges högsta domstol 
 
Redare   Fysisk el. juridisk person som 
                                                             bedriver sjöfart 
     
Shipper                                                      Kan motsvara både svenskans 
                                                                  avlastare och avsändare i SjöL 
 
SjöL   Sjölag (1994:1009) 
 
. 
Transportör   Den som ingår avtal med en                      
                                                                  avsändare om transport av  
                                                                  styckegods till sjöss 

 4



 
UNCTAD   United Nations Convention on 
   International Trade and 
   Development 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Reglerna om godsbefordran till sjöss är under förändring. Detta har sin 
grund i det faktum att de nuvarande rättsreglernas utformning inte längre 
svarar mot den verklighet de förväntas fungera i. På senare tid har gods som 
transporteras i containrar blivit allt vanligare samtidigt som 
transportkedjorna snarare sträcker sig från ”dörr till dörr” än ”hamn till 
hamn”. 
 
Det ökande antalet sjötransporter i kombination med en alltmer komplicerad 
transportkedja medför bland annat större krav på punktlighet. I terrorismens 
och det internationella säkerhetsarbetets kölvatten går ofta dröjsmål och 
säkerhet hand i hand. Dessa omständigheter ställer ökade krav på hela 
sjöfartens aktörer men inte minst på avsändaren, som sedan länge är skyldig 
att, i förekommande fall, upplysa transportören om godsets farliga karaktär.  
 
I UNCITRALs förslag till ny konvention om godsbefordran till sjöss har 
man valt att införa ett, i förhållande till tidigare konventioner på området, 
nytt och mer fylligt avsnitt som skall reglera avsändarens ansvar gentemot 
transportören. En av de stora stötestenarna har visat sig vara huruvida 
avsändarens dröjsmål skall ingå i konventionen eller inte. Detta skvallrar om 
hur betydelsefull tidsaspekten är för dagens transporter på samma sätt som 
tidsaspekten ger uttryck för hur oerhört svårt det är att förena olika länders 
handelsrättsliga intressen.  
 
Man föreslår att införa en rad olika förpliktelser som idag saknas i de 
gällande konventionerna och enbart framgår av domstolspraxis. Hit hör 
exempelvis frågan om avsändarens ansvar för upplysningar även för gods 
som inte är att betrakta som ”farligt” lagens mening. Likaså innebär 
Konventionen en nyhet på många sätt såtillvida att den, till avsändarens 
fördel, fullkomligt tvingande karaktär som hittills präglat de tidigare 
konventionernas ansvarssystematik nu luckras upp och istället öppnar för ett 
tvingande ansvar även för avsändaren mot transportören. 
 

1.2 Metod och Material 
Uppsatsen är skriven utifrån den rättsdogmatiska metoden. I uppsatsens 
första del har jag grundat min framställning på en kombination av rättskällor 
såsom förarbeten, doktrin och rättsfall för att i avsnittet som behandlar det 
nya konventionsförslaget istället fokusera på travaux préparatoires. 
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1.3 Uppsatsens syfte, avgränsning och 
disposition 

1.3.1 Syfte 
Uppsatsen syfte är att med utgångspunkt i gällande rätt beskriva hur långt 
avsändarens ansvar sträcker sig i sjörätten, för att sedan övergå till att 
beskriva reglerna om avsändarens ansvar i UNCITRALs förslag till ny 
konvention och slutligen analysera om en övergång till nya konventionen 
kommer att innebära att ny rätt skapas. Uppsatsen syftar till att lyfta fram 
skillnader mellan olika regler dels i den redan befintliga rätten men i tillägg 
också skillnader mellan den redan befintliga och den eventuellt nära 
förestående rätten på området. Kan man säga att konventionsförslaget ger 
uttryck för nya regler om avsändarens ansvar gentemot transportören, eller 
utgör konventionsförslaget närmast en kodifiering av redan etablerade och 
gällande principer? Kan det vara så att avsändaren får ett allt större indirekt 
ansvar på grund av de internationella transporternas alltmer komplicerade 
art och ökade antal? 
 

1.3.2 Avgränsning 
Att beskriva avsändarens ansvar vid godsbefordran till sjöss är inte helt lätt. 
Att konstatera att det finns ett ansvar för avsändaren är mindre 
problematiskt, men att fastställa exakt var gränserna för detta går är desto 
svårare. Detta beror på att ansvaret skiftar med hänsyn till faktorer som 
exempelvis: typ av fraktavtal, mot vem ansvaret har uppkommit, på vilken 
grund ansvaret uppkommit och inte minst enligt vilket lands lag som 
ansvaret avgörs.  
 
Jag har funnit det lämpligt att utgå ifrån avsändarens ansvar i det delvis 
tvingande regelsystemet för styckegodsbefordan till sjöss. Övriga 
transporträttsliga områden kommer, av utrymmesskäl, inte att beröras. Jag 
kommer alltså inte att behandla avsändarens ansvar i reglerna om 
befraktningsavtal, mer än att jämföra relevanta regler mellan systemen då 
jag finner detta lämpligt. Därtill kommer jag inte att behandla frågan om 
skyldighet att erlägga frakt, då denna fråga i sig hade räckt för att utfylla ett 
examensarbete. Med hänsyn till att jag tar utgångspunkt i HVR och 
Hamburgreglerna, blir i första hand ansvaret mot transportören behandlat då 
ansvaret mot övriga inte finns reglerat i dessa konventioner. Jag kommer 
dock att nämna huvuddragen i avsändarens utomkontraktuella ansvar. Med 
hänsyn till källmaterial och arbetets ramar har jag valt att endast göra en 
djupare undersökning av nordisk rätt på området. Anglosaxisk rätt, 
kontinentaleuropeisk rätt och rättsystem i övriga världen får således ingen 
självständig plats i detta arbete, utan rättskällor från dessa juridiska system 
tas upp under arbetets gång där de kan anses ge ett bidrag för förståelsen av 
rättsläget för internationell eller nordisk rätt. 
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1.3.3 Disposition 
Uppsatsen är disponerad utifrån tanken att först beskriva gällande rätt till att 
sedan beskriva rätten som den kan komma att se ut inom en snar framtid. 
Under kapitel 2 behandlas ansvaret utifrån ett internationellt perspektiv 
såsom det framgår av de relevanta reglerna i Haag Visbykonventionen och 
Hamburgkonventionen. I kapitel 3 fördjupas framställningen med fokus på 
nordisk rätt, för att under kapitel 4 beskriva reglerna om avsändarens ansvar 
i det nya konventionsförslaget.  
 
 

1.4 Utredning av begrepp 
Uppsatsens titel har efter noggrant övervägande bestämts till ”avsändarens 
ansvar vid befordran av styckegods till sjöss”. Termen avsändare är en 
rättsfigur som tagits in i SjöL efter inspiration från andra transporträttsliga 
regler, och i SjöL är det denne som står som motpart till transportören i ett 
transportkontrakt. Avlastaren, å andra sidan, har länge funnits som begrepp i 
de svenska sjölagarna, även om rättsfigurens definition skiftat i den senaste 
SjöL. Numera avses med avlastaren den som faktiskt avlämnar godset för 
transport. Innan SjöLs tillkomst, avsågs med avlastare både den som ingick 
som motpart till transportören i transportavtalet och den som faktiskt 
avlämnade godset för transport. Den engelska termen shipper, motsvarar 
åtminstone i Hamburgreglerna den äldre definitionen av avlastare i 1891 års 
svenska sjölag. Då det i HVR inte ges någon definition av begreppet shipper 
är det svårt att precisera rättsfigurens roll i konventionen. Klart är i varje fall 
att shippern är den som ingår transportavtalet med transportören. 
 
Min första tanke var att översätta engelskans shipper till avsändare för att 
lättare kunna jämföra och analysera olika regler. Men då det i de regelverk 
jag har valt för min undersökning dessutom finns självständiga 
bestämmelser för avlastaren (under förutsättning att denne inte på samma 
gång är avsändare) låter sig en sådan förenkling av terminologin inte göras 
utan risk för allvarliga fel i uppsatsen. För att inte mer än nödvändigt 
försvåra för läsaren, har jag därför valt att bibehålla den engelska termen 
shipper då jag beskriver rättsläget i HVR och Hamburgreglerna. Då jag 
behandlar de nordiska reglerna kommer jag att tala om avsändaren. 
 
För klarhets skull vill jag även göra läsaren uppmärksam på de effekter olika 
typer av leveransklausuler i köpeavtal kan medföra. Oftast är avsändaren 
och avlastaren, såsom vid ”CIF-köp” (cost insurance freight), samma 
subjekt, men vid ”FOB – köp” (free on board) eller ”FAS-köp” (free 
alongside ship) såsom dessa framgår av INCOTERMS 2000, är avlastaren 
inte samma person som avsändaren, utan samma person som mottagaren av 
godset. 
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2 Regleringen i den 
internationella sjörätten 

2.1 Haagreglerna, Visbyreglerna, Haag - 
Visbyreglerna 
Mot slutet av 1800-talet uppstod en konflikt på sjörättens område. 
Konflikten kan kortfattat beskrivas som att USA, som främst hade 
lastintressen för ögonen, ifrågasatte den generösa ansvarsfriskrivning som 
använts flitigt av redarna. Vid denna tid var det fullt möjligt för redarna att 
ingå avtal med lastägare och exportörer där redaren i praktiken frånskrev sig 
allt ansvar för skador på godset medan detta var i hans vård. Det hela 
resulterade i att USA antog den s.k Harter Act, en lag som satte upp ramarna 
för det tvingande redaransvaret gentemot transportkunden. Detta medförde 
stora skillnader i transportörens ansvar i jämförelse med andra länders 
regelsystem, exempelvis det som användes i Storbritannien. Man tog därför 
initiativet att internationellt försöka möta Harter Act. Efter att ha arbetat på 
att ta fram en internationell konvention på området som sedan antogs av 
CMI 1922, samlades världens ledande sjöfartsnationer i Bryssel där man 
1924 kunde enas om uppgörelse mellan befraktnings- och redarintressen. 
Konventionen som sedan trädde i kraft fick namnet 1924 års 
Brysselkonvention, även känd som Haagreglerna. Det är denna konvention 
som ligger till grund för dagens internationella regler om godsbefordran till 
sjöss såväl som den nuvarande svenska regleringen på området även om 
reglerna med tiden modifierats. Kompromissen som uppnåddes brukar 
kallas Haagregelkompromissen. 
 
Haagreglernas innehåll visade sig snart illa rustade för att klara de krav som 
verklighetens shipping ställde på dem. Detta visade sig t.ex. i att redarens 
ansvar begränsat till ett visst värde per kolli inte längre fungerade, då den 
omfattande penninginflationen urholkade valutornas värde. I tillägg hade 
framväxten av ny lasthanteringsteknik och systemtransporter medfört att 
Haagreglerna blev allt svårare att tillämpa på verkligheten. Därför tog CMI 
initiativet att arbeta fram ett tilläggsprotokoll som genom ett minimum av 
ändringar av den ursprungliga texten. Ett förslag antogs under CMI:s 
konferens i Stockholm 1963. Tillägget kallas Visbyreglerna och den 
sammanlagda texten av Haagreglerna och Visbyreglerna går under namnet 
Haag - Visbyreglerna. De senare tilläggen rörde reglerna om hur 
transportörens ansvarsbegränsning skall beräknas.    
 
I Haag – Visbyreglerna finns regler om shippern på ett antal olika ställen. 
Dessa återfinns i artikel 3.5, art 4.2 (i, n och o), artikel 4.3 och slutligen i art 
4.6. Märkligt nog finns ingen definition av begreppet ”shipper” i 
konventionen, mer än att denne i transportavtalet anges som en motpart till 
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”carriern”.1 Frågan om shipperns roll låter sig dock inte lösas så enkelt, då 
funktionerna som en shipper har tar sin utgångspunkt i leveransklausulen i 
det för transporten underliggande köpeavtalet. Bakgrunden till 
konventionens formulering torde vara att vid tiden för konventionens 
tillkomst, den som faktiskt levererar godset för transport var den som hade 
ingått transportavtalet. I dagens kommersiella verklighet är detta långt ifrån 
alltid sanningen.  
 

2.1.1 Reglerna i artikel 4.2 (i, n och o) - 
förhållanden inom shipperns ansvarssfär som 
kan få betydelse vid skador på godset 
Haag Visbyreglernas systematik för att identifiera parternas ansvar är inte 
utformad på samma sätt för både shipper och transportör. Transportörens 
ansvar utgörs av ett vållandeansvar med omvänd bevisbörda2. 
Lastintressenterna behöver bara föra bevis om att skadan på godset uppstått 
medan detta var i transportörens vård för att bevisbördan3 för att så inte är 
fallet skall övergå på transportören. Det är i detta läge som transportören 
måste visa att han inte kan tillskrivas fel eller försummelse. I HVR artikel 
4.2 räknas ett antal punkter upp som tillerkänner redaren ansvarsfrihet ifall 
han lyckas visa att de är tillämpliga. Bland dessa punkter finns det tre 
stycken som tar upp förhållande på shipperns sida. 
 
Punkten (i) talar om ”handling eller underlåtenhet av avlastaren eller ägaren 
av godset eller av en agent eller representant för någon av dem”. I doktrinen 
nämns här framförallt två situationer som helt eller delvis skulle aktivera 
bestämmelsen. Dels när det, såsom regeln antyder, handlar om skador på 
gods på grund av handling eller underlåtenhet hos shippern och detta oavsett 
om det föreligger fel eller försummelse hos shippern eller ej.4 Detta gäller 
även då skadorna hänför sig till skuld både på transportörens och på 
shipperns sida. I sistnämnda fall kan ersättningsbeloppet sättas ned med 
utgångspunkt i en värdering av vardera partens fel och dessas betydelse för 
den uppstådda skadan. Av detta följer att en avlastares medverkande 
skadeorsak måste anses vara försumlig för att denne skall kunna klandras 
över huvud taget i detta sammanhang. Har dock avlastaren uppsåtligen 
förorsakat skadan kan denne aldrig kräva ersättning av redaren.5

 
Som exempel kan nämnas gods som fordrar särskild vård. Idag framgår det 
explicit av nordisk lagstiftning att avlastaren har ett upplysningsansvar 

                                                 
1 Art I (a), HVR. 
2 Se HVR Art. IV 
3 Exakt vad som krävs för att bevisbördan skall övergå på transportören, se nedan 
beträffande rättsläget i nordisk rätt. Det framgår dock direkt av konventionstexten att, vad 
gäller möjligheten för transportören att använda sig av de i Konventionens Art. IV givna 
ansvarsfrihetsgrunderna, transportören har bevisbördan för detta. 
4 Sejersted, Haagreglene, sid. 76. 
5 A.st. 
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gentemot redaren för vissa typer av gods.6 I HVR finns ingen motsvarande 
uttrycklig regel för detta ansvar hos shippern, dock har artikel 4.2 (i), ansetts 
omfatta ett ansvar för shippern att till transportören lämna upplysningar om 
gods som fordrar särskild vård. Detta medför att shippern, för transporter 
som omfattas av HVR, är belagd med ett ansvar att upplysa transportören 
om förhållanden beträffande godsets karaktär som gör detta extra känsligt 
och därför inte passar för ordinär godshantering.7  
 
Vidare kan denna regel få betydelse för parterna i ett transportavtal när man 
kommer in på frågan som rör funktions- och ansvarsfördelningen. Kan 
transportören till sitt beskydd åberopa artikel 4.2 (i) då skada på gods 
uppkommit på grund av shipperns vållande, trots att shippern då skadan 
uppstod utförde lastning eller lossning? I sammanhanget kan 
funktionsklausulen FIO8 nämnas. Denna klausul används flitigt i 
transportavtalen vid så kallad ro-ro-trafik, och i detta sammanhang uppfylls 
lastnings- och lossningsuppgiften helt enkelt genom att shippern eller 
dennes lastbilschaufför kör på och av fartyget.9 I övrig typ av linjefart är 
dock klausulen ovanlig. Desto vanligare är användandet av ”Liner Terms” i 
linjefarten. Dessa villkor skiftar dock beroende på partsbruk och vilka 
hamnar som anlöps. Generellt sett innebär Liner Terms att shippern skall 
leverera godset för lastning till fartyget sida ”fast as can”, alltså i samma 
takt som fartyget har kapacitet att lasta. Han är alltså ansvarig för godset 
intill dess att lastningen påbörjas.10 Därefter tar transportören över 
hanteringen av godset och därmed också ansvaret för det. Av HVR artikel 2 
samt artikel 3.2, framgår att det är redarens uppgift att lasta, handha, stuva, 
befordra, förvara, vårda, och lossa det gods som befordras. Av HVR artikel 
1e framgår ansvarsperioden såsom ”tackle – to – tackle”.11 Det är också 
utrett att regeln utgör jus cogens. Att det i HVR artikel 3.8 framgår att 
konventionen är tvingande till shipperns fördel, under förutsättning att ett 
konossement utfärdats för den aktuella transporten, talar ju för att 
transportören i dessa fall har ett tvingande ansvar även om den aktuella 
lastningen/lossningen utförs av funktionärer som shippern svarar för. Detta 
resonemang leder till att ”Liner Terms” inte utgör ett problem, men en viss 
osäkerhet kvarstår för ”FIO” – klausulens del. Enligt vissa meningar inom 
doktrinen bör spörsmålet avgöras med användning av reglerna kring 
gränsdragningen för redarens så kallade husbondeansvar12 och/eller reglerna 
för den tvingande ansvarsperioden.13 Många menar att en FIO - klausul har 

                                                 
6 Jmf. SjöL. 13:8. se även nedan 3.2. 
7 Dymling,  Haagreglerna & Kyltransporter, sid. 30. 
8 ”free in and out” innebär att shippern sörjer för lastning och lossning, och den gängse 
ordningen vid linjetrafik sätts alltså ur spel. 
9 Falkanger & Bull, Innföring i Sjörett, sid. 281 
10 Detta följer av CONLINEBILL 78, punkt.4 e contrario. 
11 Att transportören har ett tvingande ansvar för godset från det att lastning påbörjas till den 
att lossning avslutats. 
12 Husbondeansvaret är den sjörättsliga motsvarigheten för principalansvaret. 
13 Frågan behandlas också under 3.1.2. 
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juridisk verkan med hänsyn till ansvarsfrihet för transportören, även om det 
förekommer meningsskiljaktigheter inom doktrinen.14

 
Punkterna (n) och (o) visar på en ”icke-presumtion” för skuld hos 
transportören för förlust som uppkommit till följd av otillräcklig packning 
och/eller otillräcklig märkning av godset. Liksom är fallet med punkten (i), 
åvilar det transportören att visa att undantagsregeln från dennes 
presumerade culpa är tillämplig, men även ifall transportören skulle lyckas 
övertyga om att godsets packning eller märkning varit bristfällig, behöver 
inte själva ansvarsfrågan redaren och shippern emellan nödvändigtvis vara 
utagerad. I och med att dessa regler har sin spegelbild i det transporträttsliga 
vårdansvaret som redaren har att för godset medan detta är i hans vård,15 
blir nästa steg att avgöra just vilken aktsamhet som kan krävas av redaren i 
förhållande till den packning och märkning som det är fråga om. Brister i 
shipperns packning och/eller märkning och vad detta medför med avseende 
på redarens aktsamhetsplikt har varit föremål för prövning i domstolarna, 
och den praxis som kan anses ha utvecklats i anslutning till detta skall 
genomgående behandlas under avsnitt 3.1.2.   
 
Den gemensamma nämnaren för dessa uppräknade punkter i art 4.2 är att, 
trots deras placering mitt i det sjörättsliga transportansvarets mest kärnfulla 
bestämmelser, samtliga ger uttryck för förhållanden eller funktioner som 
faller inom shipperns ansvarssfär. 
 

2.1.2 Artikel 5 – Ansvaret för lämnad information 
intagen i konossementet. 
Enligt HVR artikel 3.3 har transportören en skyldighet att gentemot 
shippern på dennes begäran utställa ett konossement för den omhändertagna 
lasten. I samband med att shippern begär ut konossementet uppstår 
emellertid ett garantiansvar för denne gentemot redaren. Denna förpliktelse, 
som är strikt till sin karaktär, grundar sig i att det är shipperns uppgifter om 
godset och mottagare som ligger till grund för innehållet i konossementet. 
Det handlar alltså om ansvaret för riktigheten av informationen som intagits 
i konossementet (transportdokumentet). HVR artikel 5, är den enda regel i 
konventionen som uppställer ett explicit ansvar för shippern. I den svenska 
översättningen stadgas att: 
 
 ”Avlastaren skall anses ha tillförsäkrat bortfraktaren riktigheten... av märken, antal, mått 
och vikt sådana de uppgivits av honom och avlastaren skall gottgöra bortfraktaren all 
förlust, skada och kostnad som orsakas eller härrör av onöjaktigheter i dessa 
hänseenden.”16

                                                 
14 Brækhus, Husbondsansvar, s.63, & Selvig, Det såkalte husbondsansvar s. 201-202, 
Sejersted, Haagreglene, sid 60. Både Sejersted och  Selvig var mycket tveksamma till 
giltigheten. 
15 Observera att Haag Visbyreglerna bygger på den s.k. ”tackle to tackle – principen”, till 
skillnad från Hamburgreglerna och de nordiska sjölagarna som har valt att utsträcka 
redarens ansvarsperiod något längre för det mottagna godset. Se nedan 2.2 samt 3.1.2. 
16 SOU 1990.13, sid. 228. 
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Regeln är till för att skydda transportören mot de skador denne kan drabbas 
av till följd av att inkorrekt information intagits i konossementet. 
 
Konventionen tillerkänner vidare transportören en rätt att vägra utfärda ett 
konossement med innehåll som denne har skälig anledning att misstänka 
inte motsvarar det gods som faktiskt mottagits för transport eller som 
transportören inte haft rimlig möjlighet att undersöka. Detta följer av HVR 
artikel.3.3, in fine. 
   

2.1.3 Artikel 4.3 – Den generella ansvarsregeln 
Denna culparegel sätter upp gränsen för shipperns allmänna ansvar 
gentemot transportören för de skador som denne eller annan med 
ekonomiskt intresse i fartyget kan tänkas drabbas av. Typiskt sett handlar 
det om skador som transportören åsamkas av godset som denne 
transporterar. Shippern måste kunna tillskrivas ett beteende som är att anse 
som vårdslöst för att ansvar för denne skall uppstå och regeln är tänkt att 
vara utformad som en presumtion för icke-skuld hos shippern17 då 
utgångspunkten är att shippern är fri från ansvar såvida inte fel kan visas 
föreligga; 
 
”Avlastaren skall icke svara för förlust eller skada som uppstår för bortfraktaren eller 
fartyget, orsakad eller härrörande av vilken orsak som helst, utom när det föreligger 
handling, fel eller försummelse av avlastaren, hans agenter eller anställda.”18  
 
Regeln utgör ett rättsligt skydd för shippern för dennes fel och för fel 
begångna av dennes hjälpare. Den är således inte tillämplig för exempelvis 
en hjälpare till shippern för det fall att denne skulle pådra sig ett 
skadeståndsansvar gentemot transportören.19 Till skillnad mot vad som 
gäller för transportören och dennes hjälpare, finns det ingen motsvarande 
regel i konventionen som begränsar shipperns skadeståndsansvar, utan 
storleken på detta måste bestämmas med utgångspunkt i allmänna 
skadeståndsrättsliga principer. Det torde dock inte finnas något hinder för att 
en sådan ansvarsgräns fastställs via avtal mellan shipper och transportör. 
HVR är ju som sagt bara tvingande i förhållande till transportören och en 
sådan klausul skulle vara förenlig med artikel 5, e. contrario.  
 
I tidig nordisk doktrin på området ansågs artikel 4.3 bara ge uttryck för en 
civilrättslig självklarhet, nämligen att avlastaren20 som inte står i 
kontraktsförhållande gentemot transportören, inte kan antas ha tagit över 
någon som helst garantiförpliktelse för att den last han levererar inte 
kommer att åstadkomma skada på fartyg eller människor som arbetar på 

                                                 
17 Honka, New Carriage of Goods by Sea, sid. 151. 
18 SOU 1990:13, sid. 231. Kursiveringarna är författarens egna. 
19 Jmf. Hamburgreglerna, art.12. 
20 Begreppet ”avlastare” används här i den nuvarande nordiska bemärkelsen som innebär att 
avlastaren ej står i direkt kontraktsförhållande med transportören. 
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eller för detta.21 Denna uppfattning fördes fram av den norska och svenska 
delegationen redan under Konventionens sammansättning, då ledamöterna 
föreslog att regeln skulle strykas.22

 
Vid Haagreglernas tillkomst 1924 ville man komma åt problemet med 
transportörernas omfattande friskrivningsklausuler. Av denna anledning 
utgör konventionens, till lastägarnas förmån, tvingande karaktär en viktig 
förutsättning för att den i reglerna givna ansvarsfördelningen inte skall 
kunna sättas ur spel. Av HVR artikel 5, framgår ju att transportören har 
möjlighet att inskränka sina rättigheter till förmån för shippern och dennes 
medhjälpare. Motsvarande möjlighet att inskränka shipperns rättigheter 
gentemot transportören ger konventionen inte något explicit uttryck för, och 
i linje med detta har regeln i allmänhet tillerkänts rättsverkan e contrario, 
vilket får den rättsföljden att motsvarande inskränkning å shipperns 
rättighetsskydd inte låter sig göras. Tanken med regeln är att den skall tjäna 
som ett skydd för shippern mot att transportören skall kunna pålägga denne 
objektivt ansvar för skador uppkomna inom transportavtalets ramar. 
 
Mot bakgrund av det regelsystem som konventionen är utformad efter gör 
sig frågan gällande om inte ett dylikt stadgande om shipperns generella 
culpaansvar trots allt fyller en funktion. Artikel 5 HVR lyder; 
 
” Det skall stå en bortfraktare fritt att helt eller delvis avstå från sina rättigheter och friheter 
eller utvidga sitt ansvar och sina förpliktelser, sådana de förra och de senare bestämts i 
denna konvention , förutsatt att avståendet eller utvidgningen införs i konossementet…”23

 
Om man granskar ordalydelsen framgår att grunden för tillåtelsen av ett 
sådant avstående eller utvidgning utgörs av att rättigheten eller skyldigheten 
framgår av konventionen. En e contrario-tolkning låter sig därför inte göras 
ifall inte skyddsregeln faktiskt framgår av konventionstexten. Detta 
resonemang leder till att shipperns skydd skulle försvinna ifall den 
tvingande culparegeln inte framgick direkt av konventionen. 
 
Det skall tilläggas att HVR inte innehåller bestämmelser om vem av 
parterna som skall ålägga bevisbördan för shipperns eventuella fel, men i 
doktrinen har ståndpunkten förts fram att det är upp till shippern själv att 
visa att denne varken gjort sig skyldig till fel eller försummelse.24

2.1.4 Artikel 4.6  – Shipperns ansvar vid 
transport av farligt gods 
Vid transport av farligt gods är shipperns upplysningar om godsets farliga 
beskaffenhet i många fall en avgörande faktor för att en transportör skall 
kunna frakta sådant gods såväl som annat gods på ett säkert sätt. Som om 
inte detta vore argument nog för ett sådant ansvar för shippern, utgör ju 

                                                 
21 Jantzen, Godsbefordring, sid. 168. 
22 Sejersted, Haagreglene, sid. 97. 
23 Kursiveringen är författarens egen. 
24 Sejersted, Haagreglene, sid.97. 
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transport av farlig last ett risktagande för fartyget såväl som fara för 
sjömännens säkerhet. Det är mot bakgrund av detta man skall läsa regeln om 
shipperns ansvar vid transport av farligt gods. 
 
På grund av de risker som är förenade med denna typ av transport, har man 
därför valt att lägga ett strikt ansvar på shippern för skador som uppkommer 
vid transport av sådant gods. För att detta strikta ansvar skall inträda krävs 
dock först att vissa kriterier är uppfyllda. HVR artikel 4(6) uppställer ett 
krav på att transportören, ifall denne hade varit medveten om godsets farliga 
karaktär, inte hade samtyckt till inlastning av detta. I sådana fall äger 
transportören rätt att när som helst innan lossning föra i land, förstöra eller 
oskadliggöra godset utan ersättningsskyldighet. Vidare framgår att shippern 
skall svara för varje skada, direkt eller indirekt som orsakas eller härrör från 
inlastning av sådant gods. 
 
Omständigheter som i efterhand kan få betydelse för vad transportören 
faktiskt insåg eller bort ha insett beträffande godsets karaktär som farligt 
kan exempelvis utgöras av kaptenens personliga vetskap om godsets 
karaktär men ytterst är det shipperns upplysningar som är avgörande. En 
allmän beskrivning av godset är inte tillräcklig för att inaktivera shipperns 
strikta skadeståndsansvar, men ifall informationen medför en kännedom för 
transportören om godsets farliga karaktär, utan att informationen direkt 
påtalar godsets farliga egenskaper, kan man tänka sig att ansvaret möjligen 
reduceras till ett sedvanligt vållandeansvar såsom det stadgas i HVR 4(3).25 
Man kan även tänka sig att skadan jämkas efter grad av skuld på shipper och 
transportör.26 I sådana fall gör sig frågan gällande vem som har 
bevisbördan. Är det transportörens sak att visa fel på shipperns sida eller är 
det shipperns sak att exculpera sig och sina medhjälpare? Denna fråga är 
inte föremål för reglering i konventionen och man får därför utgå från att 
spörsmålet måste avgöras med hjälp av nationell rätt.27 I fransk doktrin 
förespråkades en lösning där det skulle vara upp till shippern att exculpera 
sig ifall den farliga lasten skulle åsamka transportören eller skeppet skada.28 
Får transportören vetskap om godsets farliga karaktär, och med denna 
vetskap ändå tillåter inlastning i fartyget, kvarstår dock fortfarande dennes 
rätt att när som helst lossa, oskadliggöra och förstöra lasten under 
förutsättning att denna först senare visar sig utgöra ett hot mot lastens eller 
fartygets säkerhet. Det avgörande för hur omfattande shipperns ansvar blir 
är alltså vilken kännedom transportören hade om godsets farliga egenskaper 
vid tiden för dennes omhändertagande av lasten.   
 
Det kan alltså konstateras att HVR Artikel 4(6) inte innehåller ett explicit 
upplysningsansvar29, men att shippern å andra sidan är strikt ansvarig för 

                                                 
25 Sejersted, Haagreglene, sid. 82-82. 
26 A.st. 
27 Se avsnitt 3. nedan om hur nordisk rätt hanterar bevisbördan i dessa frågor. 
28 Rodière, Traité général de droit maritime II, no.771, cit efter Tiberg, legal survey, i 
Damage from goods, sid. 16. 
29 Jmf dock. motsvarande bestämmelse i Hamburgreglerna, punkt 2.2.2, och i SjöL punkt. 
3.1.3. 
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den skada som det farliga godset orsakar redaren ifall han inte förser redaren 
med en upplysning om godsets farliga karaktär. 
  
Vad som skall anses utgöra farlig last framgår inte direkt av regeln, men 
ledning bör ges av nationella och internationella regler för sjösäkerhet. Det 
avgörande för regelns tillämpningsområde är dock inte att det typiskt sett är 
fråga om farligt gods, utan att godset i det konkreta fallet visar sig utgöra en 
fara.30 Typiskt sett karaktäriseras farlig last såsom explosiv, brandfarlig, 
självantändlig, frätande, giftig eller last som medför instabilitet för fartyget. 
Vidare kan gods som isolerat för sig är ofarligt medföra fara vid kontakt 
med andra typer av gods.31  
 
I ett förhållandevis nytt avgörande (”The Giannis NK”)32 från House of 
Lords, uttolkades shipperns ansvar enligt HVR artikel 4(6). En fartygslast 
med pellets av jordnötsextrakt och vetepellets hade, utan shipperns eller 
transportörens kännedom, blivit angripen av Khapra skalbaggar. 
Skadedjursangreppet upptäcktes först i lossningshamn och fartyget 
beordrades att lämna hamnen. Även i nästa hamn nekades fartyget lossning 
och fick order om att antingen segla tillbaka till lastningshamnen eller att 
dumpa hela lasten till havs (även den icke angripna lasten av vetepellets 
dumpades). Efteråt fick fartyget renas genom utrökning. Transportören 
väckte talan å shippern för de ekonomiska förluster denne hade lidit på 
grund av deviationen till annan hamn samt för de kostnader som uppkommit 
i samband med utrökningen. En av rättsfrågorna för House of Lords var 
huruvida lasten var att betrakta som farlig i den mening HVR artikel 4(6) 
uppställer och i sådana fall om artikel 4(6) hade självständig verkan mot den 
mer generella ansvarsregeln i artikel 4(3) som bygger på ”handling, fel och 
försummelse”. 
 
Svaranden (shippern) framhöll att ordet ”dangerous” i Artikeln skulle 
tillmätas betydelse endast om det var fråga om en direkt fysisk skada som 
hade orsakats av godset, och inte för indirekt skada som frågan gällde i detta 
fall. Om rekvisitet ”dangerous” i den omtvistade Artikeln uttalade Lord 
Berwick följande i sitt domslut; 
 
”… I can see no reason to confine the word “dangerous” to goods wich are liable to cause 
direct physical damage to other goods. It is true that goods which explode or cath fire 
would normally cause direct physical damage to other cargo in the vicinity. But there is no 
need to qualify the the word “dangerous” by reading in the word “directly”... 
 
Vad gällde frågan om artikel 4(6) hade självständig betydelse i förhållande 
till artikel 4(3) uttalades följande; 
 
” It is neither expressly, nor by implication, subject to art IV, r. 3. It imposes strict liability 
on the shippers in relation to the shipment of dangerous goods, irrespective of fault or 
neglect on their part...” 
 

                                                 
30 Sejersted, Haagreglene, sid.81. 
31 Se 3.2.1. nedan för diskussion kring tillämpningen av motsvarande regel i SjöL. 
32Effort Shipping Co Ltd v Linden Management SA [1998] 2 W.L.R. 206. 
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Avgörandet befäster delvis redan befintliga uppfattningar, nämligen att 
farligt gods skall ges en tämligen extensiv tolkning. Frågan om betydelsen 
av shipperns okunskap ställs i rättsfallet på sin spets, och domslutet är 
strängt; - strikt ansvar innebär strikt ansvar. Man kan fråga sig huruvida det 
är rättvist att en regel ålägger en avtalspart med en strikt upplysningsplikt 
för en omständighet även om denne avtalspart inte är medveten om att en 
omständighet som föranleder sådan upplysningsplikt föreligger. Men om 
man ser det som ett sätt att hantera risken för att ett varuparti visar sig vara 
farligt, är principen ändå riktigt då det sedan länge inom sjörätten har ansetts 
att shippern själv har bäst möjlighet att förvissa sig om lastens egenskaper.33  
 

2.2 Hamburgreglerna 
Haagreglernas genomslag som uniformt rättsinstrument för världens 
kommersiella sjöfart är oomtvistad.34 Sjöfarten har dock utvecklats kraftigt 
sen konventionen drevs igenom och de förändringar som genomfördes i och 
med tilläggsprotokollet var långt ifrån heltäckande. Dessutom visade det sig 
att långtifrån alla de länder som varit bundna av Haagreglerna accepterade 
de nyheter som Visbyreglerna tillförde Haagreglerna. Detta föranledde FN – 
organet UNCTAD att mot slutet av 1960-talet framarbeta ett förslag på en 
ny internationell konvention om sjötransport av gods. Framför allt hade 
ifrån U-ländernas sida framförts krav på ett mer balanserat ansvarssystem 
mellan lastägare och redaren. Efter förberedande arbete av UNCITRAL 
anordnades en internationell konferens i Hamburg 1978 där konventionen 
formellt antogs. Orten för konferensen gav konventionen dess kortnamn: 
Hamburgreglerna. Även om konventionen trädde i kraft 1 november, 1992 
har merparten av världens ledande sjöfartsnationer valt att antingen fortsätta 
tillämpa Haagreglerna, att tillämpa Haag Visbyreglerna eller att lösa frågan 
genom att inkorporera Hamburgreglerna så länge de inte strider mot Haag 
Visbykonventionen i nationell sjörättslig lagstiftning. Det mest 
kontroversiella med konventionen är kanske främst att den så kallade 
”katalogen” från artikel 4.2  Haag Visbyreglerna är borttagen, och därmed 
redarens instrument för presumtion för ansvarsfrihet vad gäller exempelvis 
brand och nautiskt fel. Katalogen i HVR har, med undantag av litra a 
(brand) och b (nautiskt fel) som fått en helt annan reglering, istället blivit 
ersatt av en allmän ansvarspresumtion för fel så länge godset är i 
transportörens vård, såvida transportören inte lyckas visa att han eller hans 
medhjälpare vidtog alla de åtgärder som rimligen kunde begäras för att 
undvika skadans uppkomst och effekterna därav. Att Hamburgreglerna i 
denna del är strängare mot transportören torde det inte råda några tvivel om 
och därav den något styvmoderliga behandlingen från de större 
sjöfartsnationernas sida som ser de nya reglerna som oförmånliga.  
 
Vad gäller shipperns ansvar är reglerna måhända inte revolutionerande även 
om de innehåller vissa tillägg och klarifiaktioner av det tidigare 

                                                 
33 Jmf. Avsändarens ansvar under punkt. 3.2. 
34 SOU 1990:13, sid. 91 
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konventionsbaserade rättsläget. Konventionen har ju inte ratificerats av de 
nordiska länderna, men vissa delar av konventionen har förts över till de 
nordiska sjölagarna. Det framgår av konventionens terminologi att det 
engelska ordet ”shipper” numer ger uttryck både för den som faktiskt ingår 
ett avtal om godsbefordran med en transportör, eller den på vars vägnar eller 
i vilkens namn detta görs.35 Men i tillägg använder man termen även för att 
beteckna den som faktiskt, eller den i vars namn eller på vems vägnar, 
avlämnar godset för transport.36 Begreppet ”shipper” används således i två 
olika betydelser i konventionen, något som blev det kompromissvisa 
slutresultatet av de stora motsättningar som rådde i en arbetsgrupp vid 
diplomatkonferensen.37

 

2.2.1 Artikel 12 - Avsändarens generella ansvar 
Liksom i Haagreglerna och Haag Visbyreglerna, har man vid 
Hamburgreglernas utformning valt att ta med en bestämmelse om shipperns 
ansvar. Somliga delegater motsatte sig vid förhandlingarna en liknande 
ansvarsregel, då de hävdade att shipperns enda förpliktelse var att betala 
transportören frakt. Med hänvisning till undantagen i ”katalogen”, HVR 
artikel 4.2 (i, m, n, o) enades man dock om att en regel som täckte in dessa 
undantag trots allt var nödvändig. Detta för att markera att skada på godset 
orsakat av dessa undantag skulle falla inom shipperns ansvarssfär. Det finns 
stöd i doktrinen för att ansvar för skador som drabbar transportören eller 
fartyget och som har sin grund i sådana förhållanden som ovan nämnda 
punkter i katalogen beskriver, kan riktas gentemot shippern med stöd av just 
artikel 12.38 Så långt innebär shipperns ansvar efter Hamburgreglerna alltså 
inget nytt i förhållande till Haagreglerna eller Haag – Visbyreglerna. En 
intressant tolkning av regeln görs dock av Mankabady, som anser att regeln 
inte bara täcker skada för transportören orsakad av det lastade godset, utan 
även skada på detta.  
  
Inte heller frågan om shipperns ansvar för skada gentemot tredjeman har 
reglerats i Hamburgreglerna. Ifall skada uppstår för en annan lastägare (som 
transportören samtidigt är i kontraktsförhållande med) exempelvis på grund 
av att otillräckligt packad last kommer i rörelse och skadar denna, kommer 
denne lastägare sannolikt hålla transportören ansvarig med stöd av 
Hamburgreglernas artikel 4, som reglerar transportörens ansvarsperiod för 
det mottagna godset. Under förutsättning att transportören sedan kan påvisa 
fel eller försummelse hos shippern med hänsyn till dennes förfarande vid 
packningen av dennes gods, finns det alltså här utrymme för regress mellan 
transportör och avsändare med stöd av artikel 12.39  
 

                                                 
35 Jmf. Rättsfiguren ”avsändare” i de nordiska sjölagarna, avsnitt 3 nedan. 
36 Jmf. Rättsfiguren ”avlastare” i de nordiska sjölagarna. 
37 SOU 1990:13. 
38 Mankabady, The Hamburg Rules on The Carriage of Goods by Sea, sid. 78. 
39 A.a. Sid, 80. 
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Artikeln bygger på föregångaren i Haag- och Haag Visbyreglerna, med 
undantag för ett tillägg som innebär att även shipperns medhjälpare numera 
omfattas av den tvingande culparegeln. Tidigare kunde transportören vända 
sig direkt till shipperns medhjälpare med skadeståndsanspråk som 
grundades på sådan medhjälpares fel, utan att denne kunde åberopa den 
generella ansvarsregeln som försvar. Vilken praktisk betydelse detta tillägg 
har, åtminstone i nordisk rätt, kanske kan ifrågasättas med utgångspunkt i 
den av Jantzen framförda ståndpunkten40, att avlastaren (i de fall då 
avlastaren och avsändaren är olika juridiska eller fysiska personer) då han 
inte står i direkt kontraktsförhållande med transportören, inte kan åläggas 
något annat ansvar än just ett sedvanligt ansvar för culpa. 

2.2.2 Artikel 13 - Avsändarens ansvar vid 
transport av farligt gods 
Liksom det generella ansvaret för shippern i Hamburgkonventionen, bygger 
även shipperns ansvar vid transport av farligt gods på Haag och Haag 
Visbyreglerna. Av artikel 13 Hamburgreglerna, som är uppdelad i fyra 
punkter, framgår shipperns förpliktelser. Den generella ansvarsbeskrivning 
som finns i motsvarande bestämmelse i HVR har i Hamburgreglerna 
utvecklats vad gäller specificeringen av shipperns plikter.  
 
I första punkten behandlas shipperns plikter rörande märkning och 
etikettering av det farliga godset. En sådan explicit regel är ny i förhållande 
till de äldre konventionerna. Å andra sidan ges i konventionstexten inga 
exempel, till skillnad mot artikel 4.6 i HVR, på vad som är att betrakta som 
farligt gods. I likhet med vad som anses gälla för HVR får man i detta 
hänseende söka stöd i nationella och internationella säkerhetsföreskrifter.  
 
Punkt två tar upp shipperns upplysningsansvar gentemot transportören eller 
undertransportören avseende godsets farliga karaktär, och vilken rättsföljd 
en underlåtenhet att informera medför. Den ena rättsföljden är att det 
uppkommer ett strikt ansvar för shippern gentemot transportören och varje 
undertransportör för direkt och indirekt skada uppkommen med anledning 
av inlastning av sådant gods. Den andra rättsföljden är att transportören har 
rätt att, allt efter vad omständigheterna kräver, när som helst lossa, förstöra 
eller oskadliggöra det farliga godset utan att ersättningsskyldighet för denne 
uppkommer. Av denna punkt framgår numera dessutom att det i 
upplysningsansvaret, under vissa omständigheter, föreligger en skyldighet 
att informera om de säkerhetsåtgärder som är nödvändiga för transportören 
att vidta.  
 
Punkt tre stadgar betydelsen av transportörens, eller undertransportörens, 
insikt av det farliga godsets karaktär. Regeln torde medföra att en utebliven 
upplysning från shippern inte automatiskt medför en rätt för transportören 
att göra sig av med godset eller i övrigt vidta sådana åtgärder beskrivna i 
ovan stycke, utan att transportören i de fall då denne tar emot godset med 

                                                 
40 Se punkt 2.1.3. 
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kännedom om lastens farliga egenskaper snarare går miste om denna 
rättighet. 
 
Slutligen, stadgar punkten fyra att transportören har rätt att göra sig av med 
eller oskadliggöra godset utan att ersättningsskyldighet uppstår, då han 
ursprungligen accepterat inlastning av godset med insikt om dess farliga 
karaktär, men då godset under transporten utvecklas till en verklig fara för 
liv eller egendom. Motsvarande rättighet för transportören återfinns i HVR 
artikel 4.6. 
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3 Avsändarens ansvar i 
nordisk rätt 

3.1 Avsändarens skadeståndsansvar 

3.1.1 Äldre rätt - Avsändarens generella ansvar i 
1891 års sjölag 
Att belägga avsändarens med ett skadeståndsansvar är ingen ny företeelse i 
sjörätten. Som redogjorts för ovan reglerades detta i Haag Konventionen 
1924, men redan i 1891 års svenska sjölag fanns i 97.1 § en bestämmelse 
om avsändarens ansvar. Till skillnad mot HVR 4.3 innehöll 
sjölagsregleringen en stipulation att det var just skada orsakad av det 
transporterade godset som åsyftades. Liksom efter HVR var avsändaren inte 
ansvarig med mindre denne hade agerat fel eller försumligt. Innehållet i 97§, 
första stycket 1891 års sjölag, efter den samnordiska språkliga revisionen av 
kap 5, löd; 
 
”Har avlämnat gods orsakat skada för bortfraktaren eller annan, ersätta avlastaren skadan, 
såvida han eller någon för vilken han svarar gjort sig skyldig till fel och försummelse…” 
 
Ansvaret är utformat som en aktiv skadeståndsregel. Om avlämnad last 
leder till skada för bortfraktare eller annan skall avlastaren ersätta skadan41, 
under förutsättning att skadan uppstått till följd av fel eller försummelse av 
avlastaren eller någon denne svarar för. 
 
I samband med lagändringar som föranleddes av Sveriges anslutning till 
1968 års tilläggsprotokoll till Haagreglerna i början på 1970 – talet, blev 
paragrafen föremål för viss redaktionell omskrivning men också ändrad rent 
innehållsmässigt. Man ansåg i förarbetena42 att ansvarssubjektet för regeln 
borde ändras för att stå i bättre överrensstämmelse med terminologin i HVR. 
Lagstiftaren förde särskilt fram kravet på att det borde vara bortfraktarens43 
motpart i transportavtalet som skulle stå som ansvarig och inte avlastaren, 
som i många fall var skild från den som slutit avtal med bortfraktaren. I 
propositionen förklarades vidare att utifall att befraktare44 och avlastare inte 
är samma person och skadan orsakats fel eller försummelse av avlastaren, 
det skulle vara möjligt för befraktaren att via regresstalan återkräva vad 
denne utgivit i ersättning enligt bestämmelsen. 
 

                                                 
41 Kursiveringen är författarens egen. 
42 NJA II 1975, sid. 264-265. 
43 Motsvaras i SjöL av transportör i detta fall. 
44 Motsvaras i SjöL av avsändare i detta fall. 
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”Har gods orsakat skada för bortfraktaren eller skada på fartyget, är befraktaren 
ersättningsskyldig, om skadan beror av att han eller någon för vilken han svarar gjort sig 
skyldig till fel eller försummelse…”45

 
Man föreslog vidare att kretsen av skadelidande som kunde grunda sin rätt 
på ifrågavarande regel skulle begränsas ytterliggare. Detta kommer tydligt 
till uttryck genom att uttrycket ”annan” i regelns tidigare utformning nu 
skiftats mot ”skada på fartyget”. Såsom exempel på någon som kan tänkas 
grunda sin rätt på regeln nämns en redare som lider skada men som inte står 
i kontraktsförhållande med befraktaren. Beträffande skadelidande som vare 
sig är i kontraktsförhållande med befraktaren eller som kan grunda sitt krav 
på rätt i fartyget, hänvisas i propositionen till allmänna skadeståndsrättsliga 
principer för utomkontraktsrättsliga krav. Slutligen uppmärksammas det i 
propositionen att det aktuella godset inte behöver vara avlämnat för att 
ansvar å befraktaren skall inträda. Regeln kan alltså även tillämpas vid de 
situationer då bortfraktaren åsamkats skada i t.ex. dennes terminal eller på 
kaj exempelvis då leveransvillkoren ”Liner Terms” intagits i transportavtalet 
och eller konossementet. Det skall dock påminnas om att det vid denna tid 
förelåg möjlighet för bortfraktaren att via kontrakt utöka befraktarens ansvar 
innan och efter den så kallade ”tackle – to – tackle perioden” började löpa. 
 
Det kan konstateras att ansvaret i dess båda typer av utformning inte helt 
och hållet följer HVR artikel 4.3. I konventionen framgår presumtion för 
avsändarens icke-skuld direkt av lydelsen såtillvida att ”the shipper shall not 
be responsible for…” I HVR begränsas inte, till skillnad från de båda 
sjölagsregleringarna, skadeorsaken direkt till att skadan måste ha uppstått på 
grund av godset. Istället talas det om skada ”…resulting from any cause…” 
Frågan har uppkommit om den svenska regelns brist på icke-presumtion 
stod i strid med HVR:s  motsvarighet.46 Sådana tankar har förts fram 
såtillvida att man har uppmärksammat skillnaden i att, såsom i 1891 års 
sjölag, direkt stadga ett culpaansvar till skillnad från HVR där ansvaret är 
utformat som en skyddsprincip med tanken att avsändarens ansvar skall 
bedömas utifrån nationell skadeståndsrätt.47 Oavsett om regeln stod i strid 
med HVR torde resultatet av reglernas tillämpning ha lett till samma 
resultat.48

3.1.2 Den nu gällande generella ansvarsregeln i 
SjöL 13:40 
Enligt ändringen 1994, fick de nordiska länderna en ny och, i stora delar, 
gemensam sjölag. Kapitel 5 i 1891 års sjölag, där alla bestämmelser 
avseende godsbefordran till sjöss tidigare hade samlats oavsett om det var 
fråga om befraktning eller transportavtal om styckegods, splittrades nu och 
istället hamnade bestämmelser avseende styckegods i kapitel 13 och de 
regler som behandlade befraktning av fartyg hamnade i kapitel 14. Något 

                                                 
45 Lydelsen är tagen ur SFS 1973:1202. 
46 Honka, New Carriage of Goods by Sea, sid. 152. 
47 Grue, Transport av farligt gods, sid. 47. 
48 Honka, New Carriage of Goods by Sea, a.st. 
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förenklat skulle man kunna säga att reglerna i kapitel 13 är tvingande till 
avsändaren, avlastaren och mottagarens (lastintressenternas) fördel.49 Dock 
öppnas för ett undantag till de tvingande reglerna, men bara vid transport 
där ”godsets ovanliga beskaffenhet eller tillstånd eller de särskilda 
förhållanden eller villkor under vilka transporten skall utföras…”gör detta 
rimligt.  Av de norska förarbetena framgår att denna bestämmelse skall 
tolkas med ett stort mått restriktivitet och att regeln kan få tillämpning 
”under helt säregna och riskfyllda förhållanden”.50 Förutsättningarna för 
undantaget, som bygger på föregångaren till SjöL 13:4, kommenteras även i 
de svenska förarbetena.51 Den tidigare regeln i 1891 års sjölag förutsatte för 
tillämpning att konossement eller liknande omsättningsdokument inte hade 
utfärdats. Detta ansågs onödigt att upprepa vid den nya regelns utformning, 
då bestämmelsen i praktiken inte berör gods avsett för vidareförsäljning och 
något mer utbrett missbruk av bestämmelsen inte kunde befaras.  
 
Regelns tillämpningsområde var nyligen uppe för prövning i NH.  I det så kallade ”Smolt-
fallet”52 gällde frågan huruvida transport av fiskyngel i brunnbåtar var av en sådan riskfylld 
och säregen karaktär att redaren därför hade rätt att frånskriva sig det tvingande ansvaret i 
SjöL kap 13. Rätten konstaterade att även om transporten var riskfylld,så förelåg inte 
utrymme för ansvarsfriskriving inom ramen av den snävare undantagsregeln i SjöL 13:4, då 
transport av fiskyngel hade utvecklats till ”en ordinär och inte obetydlig kommersiell 
fart…”  
 
I och med utkristalliseringen av styckegodsreglerna till ett eget kapitel ville 
man i tillägg att parterna i ett sådant transportavtal skulle få andra rättsliga 
beteckningar än parterna i ett befraktningsavtal. Av 13:1 SjöL framgår att 
den som påtar sig ett transportansvar kallas för transportör, medan den som 
ingår ett sådant avtal med en transportör kallas avsändare. Ansvarssubjektet 
kallas således inte längre befraktare som i senaste revideringen av 97 §, 
1891 års sjölag, utan man har nu istället valt att kalla transportörens motpart 
i transportavtalet för avsändare. Ansvarssubjektet som sådant är dock 
oförändrat.  
 
 
Det generella avsändaransvaret finner man i SjöL 13:40. Denna regel 
bygger på sin äldre föregångare och har utformats med stöd i HVR och 
Hamburgreglerna, såtillvida att paragrafen innehåller samma skydd mot 
strikt ansvar till förmån även för avsändarens hjälpare. I enlighet med 
paragrafen åvilar det avsändaren ett principalansvar för avlastaren i dennes 
förhållande till transportören. Det är oklart hur långt avsändarens 
principalansvar i övrigt sträcker sig och detta får istället avgöras med 
tillämpning av såväl det sjörättsliga husbondesansvaret som sedvanliga 
regler om principalansvar.53 54 Att avsändaren är ansvarig inte bara 
gentemot transportör och annan med intresse i fartyget, utan också i 
                                                 
49 SjöL. 13:4.  
50 NOU 1993:36 s. 23. 
51 Prop. 1993/94:195 s. 215. 
52 ND 2001.164 
53 Mustill, Carrier’s Liabilities and Insurance, sid. 80. Cit. Efter Honka, New carriage of 
goods by sea, sid. 152. 
54 Grönfors, Sjölagens bestämmelser om godsbefordran, sid. 113. 
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förhållande till undertransportör framgår direkt av paragrafens lydelse, men 
anses dessutom följa av principen om konkludent handlande. I detta 
avseende uppstår ett avtalsförhållande i och med att undertransportören 
omhändertar avsändarens gods.55  
 
Liksom vad motsvarande regel uttryckligen stadgade i 1891 års sjölag, 
hävdas i nordisk doktrin att det är ansvaret för skador uppkomna för 
transportören orsakade av det transporterade godset som är föremål för den 
aktuella regeln.56 Att avsändaransvaret är begränsat till just skada orsakad 
av godset på grund av avsändarens fel eller försummelse tycks inte vara lika 
självklart vid tolkningen av de internationella Konventionernas motsvarande 
bestämmelse.57 Måhända handlar det om två synsätt som leder till samma 
sak, men man skall inte förväxla ansvaret för skador som bristfällig 
packning och information orsakar transportören med ansvaret som på grund 
av bristfällig packning och information kan medföra att transportören skadar 
godset eller att detta av sig självt skadas medan det befinner sig i 
transportörens vård. Endast den första typen (direkt och indirekt skada) 
regleras av 13.40. Skada på eget gods medför ju ingen skada för 
transportören, varför skador av den andra typen faller utanför SjöL 13.40.  
 
Vad gäller de redaktionella ändringarna har SjöL 13:40 fått en ny lydelse i 
förhållande till dess föregångare, och nu är stadgandet nära nog identiskt 
med Hamburgreglernas artikel 12. Att SjöL 13:40 till sin utformning är just 
en skyddsregel till förmån för avsändaren och dennes hjälpare tycks vara en 
allmänt accepterad innebörd, även om detta inte klart framgår av samtliga 
nordiska länders förarbeten. Exempelvis är den finländska propositionen 
oklar på denna punkt, och tycks snarare föra fram resonemanget att regeln är 
tänkt att utgöra grunden för avsändarens skadeståndsansvar snarare än att 
utgöra en rättslig skyddsfunktion.58 I de norska förarbetena uttalar man dock 
klart och tydligt att regeln är tänkt att fungera som ett hinder mot att 
avsändaren i transportavtalet beläggs med ett strängare ansvar än för fel och 
försummelse. Som exempel på vad regeln är tänkt att skydda avsändaren 
mot nämner man i de norska förarbetena ett objektivt ansvar för bristfällig 
packning av godset och underlåtenhet att informera eller att felaktigt 
informera beträffande godset karaktär.  
 
Man konstaterar samtidigt att det aldrig varit de internationella 
konventionernas tanke att mer precist fastställa avsändaransvarets gränser, 
utan att detta istället skulle hanteras av nationell rätt.59 Man repeterar vad 
som anses ha varit gällande även under den äldre sjölagen, nämligen att 
ansvarets gränser i det konkreta fallet måste fastställas utifrån 
inomkontraktsrättsliga skadeståndsregler. Praxisen på området är oerhört 
knapp, men frågan prövades i ett danskt fall60 från 1947.  

                                                 
55 Honka, New Carriage of Goods by Sea, sid. 152. 
56 Honka, New Carriage of Goods by Sea, sid. 151. 
57 Jmf Munkabadys kommentar till Hamburgreglerna under stycke 2.2.1. 
58 Prop. 62/1994, sid. 50. 
59 NOU 1993:36, sid.42. 
60 ND 1947.241, SøHa.    
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Det hela handlade om huruvida avlastaren var ansvarig gentemot transportören för den 
skada som åsamkades denne vid en brand ombord hans motorfartyg av trä, ”Jensine”. 
Lasten som bestod av brunkol, var, på grund av en lagerbrand dagen innan lastningen, 
fortfarande varm vid tiden för lastning och av omständigheterna i målet konstaterades detta 
vara orsaken till branden ombord. När rätten skulle bedöma huruvida avlastaren agerat 
vårdslöst vid inlastningen, tog denna särskilt hänsyn till att avlastaren var väl medveten om 
att kolet var mycket varmt och att kolet dessutom gav upphov till stor rökutveckling redan 
innan lastning. Avlastarens invändning att transportören var lika medveten om risken och 
trots detta tillät lastning, lämnade rätten utan avseende. Rätten menade att då avlastaren 
med vetskap om kolets brandfarliga tillstånd trots allt fortsatte inlastning, måste medföra att 
också denne får stå risken för att deras uppfattning om kolets ofarliga karaktär visade sig 
oriktig. Avlastaren tilldömdes ansvar. 
 
SjöL 13:40 presenterar heller ingen metod för hur skadan skall beräknas och 
därför finns heller inget stöd för att beräkna ett eventuellt 
skadeståndsanspråk mot avsändaren. Från fallet ”Jensine” framgår dock att 
transportören fick täckning för såväl direkt som indirekt skada, såtillvida att 
de materiella skadorna på skeppet, kostnader för sjöförhör och även 
tidsförlust kompenserades. Helt klart är hursomhelst att, i likhet med både 
HVR och Hamburgreglerna, avsändaren inte hittar stöd i lag för att begränsa 
beloppet för sitt skadeståndsansvar såsom transportören har rätt att göra vid 
förlust av eller på gods. Inget torde dock hindra att detta framförhandlas 
separat mellan avsändare och transportör. Det följer dock följer av 
förarbetena att avsändaren kan ha rätt att använda sig av reglerna i SjöL 
kapitel 7, som innehåller regler om globalbegränsning.61

 
Helt avgörande för ett skadeståndsansvar vara eller icke vara är många 
gånger bevisbördans placering i det konkreta fallet. Liksom både HVR och 
Hamburgreglerna tiger SjöL på denna punkt, men i de norska förarbetena 
har man klart uttalat att det är allmänna bevisbörderegler som får avgöra 
även i dessa fall.62 Meningarna i doktrinen går dock isär på denna punkt. 
Enligt Honka är det uppenbart att just bevissäkringsdoktrinen skall användas 
för att bestämma vem av parterna som skall åläggas bevisbördan.63 Medan 
Kleis menar att det är upp till den som faktiskt påstår skuld hos avsändaren 
att faktiskt bevisa detta. Kleis menar att detta bäst överrensstämmer med 
regelns presumtion för icke-skuld hos avsändaren.64 Denna ståndpunkt kan 
jämföras med den som Sejersted förde fram på sin tid beträffande 
motsvarande regel i HVR.65

 
I fallet ”Norcato” 66 som gällde ansvaret vid ett FOB-köp för de extraomkostnader som 
redaren ådrog sig vid godsets hantering sedan köparen vägrat att ta emot lasten med 
förevändning om att denna var kontraktsstridig, försökte transportören hålla befraktarens 
agent ansvarig. Käranden (bortfraktaren) framförde att agenten i själva verket var 
befraktare och att denne skulle hållas ansvarig efter reglerna om detta i 1891 års sjölag och 

                                                 
61 Prop. 1993/94:195, sid.249 
62 NOU 1993:36, a.st. 
63 Honka, New Carriage of Goods by Sea, sid. 153. 
64 Kleis, Søretten og dens aktører, sid. 172. 
65 Se punkt. 2.1.3 ovan. 
66 ND 1973 s. 294. Fri översättning från den danska domen. Observera att domen baserades 
på äldre sjölagen med dess avvikande terminologi för rättssubjekten. 
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att svaranden i vart fall skulle anses såsom avlastare för skeppningen och därför svara för 
extraomkostnader med stöd av 1891 års sjölag 97§, 1 st. Rätten konstaterade att i frågan om 
vem som var befraktare, det skulle läggas avgörande vikt på att detta inte framgick av 
certepartiet eller någon annan skriftlig bekräftelse och uttalade att det inte kunde anses visat 
att svaranden var befraktare i det aktuella fraktavtalet. Huruvida svaranden var att betrakta 
som avlastare gick rätten inte in på, utan konstaterade snabbt att det inte hade gottgjorts för 
att svaranden uppvisat fel eller försummelse och att ansvar med stöd av denna punkt inte 
kunde utkrävas. Målet ogillades. 
 
Fallet behandlar i och för sig 1894 års sjölag. Men med tanke på det de få 
förändringar som anses ha skett i den materiella rätten om avsändarens 
ansvar kan man ändå dra intressanta paralleller till dagens reglering i SjöL 
13:40. Rätten använder sig av ordet ”godtgjort”67 utan att direkt i 
sammanhanget ta ställning till vem det är som faktiskt har bevisbördan för 
att en viss omständighet föreligger. Det ligger närmast till hands att 
konstatera att det i detta fall faktiskt var redaren i egenskap av kärande som 
hade att visa att 97§ i 1891 års sjölag var tillämplig. 
 
 

3.1.3 Bestämmelser i SjöL om avsändarens 
ansvar för farligt gods 
De nuvarande bestämmelserna i SjöL om avsändarens ansvar för farligt 
gods har även de sin grund i deras föregångare. Dels har de internationella 
konventionerna haft stort inflytande, men även reglerna i 1891 års sjölag. 
De nordiska sjölagarna följer närmast regleringen i Hamburgreglerna artikel 
13, men går på vissa punkter längre i utformningen än de internationella 
reglerna.  
 
Själva grunden för avsändarens plikter i förhållande till ansvaret i SjöL 
13.41, hittar man i SjöL 13:7. I första stycket, sistnämnda paragraf, åläggs 
avsändaren en plikt att ”utöver vad som följer av särskilda föreskrifter gäller 
att farligt gods skall vara märkt som farligt på lämpligt sätt”. Av regeln 
framgår också att avsändaren i god tid skall underrätta transportör och den 
undertransportör till vilken godset överlämnas, om godsets farliga karaktär 
samt de säkerhetsåtgärder som kan vara nödvändiga. Artikel 12 i 
Hamburgreglerna går inte riktigt lika långt då det enligt denna bestämmelse 
är tillräckligt att avsändaren underrättar antingen transportören eller 
undertransportören om transportören använder en sådan. Både det nordiska 
alternativet och det i Hamburgreglerna leder dock till samma resultat, 
nämligen att det är den transportör som först får godset levererat till sig som 
skall åtnjuta rätten till underrättelse från avsändaren. Om en sådan 
transportör väljer att sedan använda sig av undertransportörer i ett eller flera 
led är det upp till den överlämnande transportören att upplysa den utförande 
transportören om godsets farliga beskaffenhet. Underlåter han detta kan han 
hållas ansvarig efter allmänna skadeståndsrättsliga principer, men kontentan 

                                                 
67 I rättsfallsreferatet har ”godtgjort” bytts ut mot ”visat”. 
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är att avsändaren inte kan hållas ansvarig på objektiv grund.68 Eventuellt 
blir istället den generella culparegeln i SjöL 13:40 tillämplig.  
 
Likaså bortfaller avsändarens ansvar i de fall då transportören, av vilken 
anledning som helst, redan känner till godsets farliga karaktär och vad för 
säkerhetsåtgärder som är nödvändiga att vidta. Detta gäller även ifall den 
transportör som mottar godset av avsändaren har sådan vetskap utan 
upplysning från avsändaren och sedan använder sig av en undertransportör 
utan att upplysa denne om godsets farliga beskaffenhet.69 Ansvarsfrågan blir 
i sådana fall en sak emellan den överlämnande respektive utförande 
transportör. Det krävs dock att den vetskap som transportören har om det 
farliga godset passerar en kvalificerad nivå för att avsändarens underlåtenhet 
att upplysa blir läkt med den följden att ansvarsregeln i SjöL 13.41 inte blir 
tillämplig. Vad transportören visste eller inte visste beträffande godset blir 
sällan föremål för regler i den materiella sjörätten utan oftare en 
bevisfråga.70

 
Vad som avses med ”i god tid” framgår inte av lagens lydelse, men i de 
danska förarbetena71 har det uttalats att underrättelsen skall ske inom skälig 
tid och att det i vissa fall räcker att underrätta i samband med leverans till 
transportör eller undertransportör. Det avgörande är att transportör eller 
undertransportör måste få tid till att vidta de säkerhetsåtgärder som är 
nödvändiga inför den aktuella transporten. Således torde uttrycket ”i god 
tid” i paragrafens lydelse skifta med hänsyn till vad det är för typ av farligt 
gods som skall transporteras. 
 
SjöL ställer, likt motsvarande reglering i Hamburgreglerna, heller inte upp 
några definitioner på vad för gods som är att anse som farligt i lagens 
mening. Med tanke på de nordiska ländernas fortsatta bundenhet av Haag – 
Visbyreglerna, kan dock utgångspunkt med säkerhet tas i Konventionens 
artikel 4.6 som talar om gods av brandfarlig, explosiv eller farlig natur. För 
närmare reglering får man söka ledning i de offentligrättsliga regleringarna 
om farligt gods och om transport av sådant gods. Sjöfartsverket har 
meddelat särskilda föreskrifter som bygger på Sveriges åtaganden i samband 
med internationella överenskommelser om säkerhet till sjöss. Härtill räknas 
den såkallade SOLAS72 samt IMDG-koden73. Ej heller dessa konventioner 
gör en explicit uppräkning av vad för typer av gods som är farliga, utan 
snarare beskrivs gods som farligt genom indelning i olika klasser. Att en 
viss typ av gods inte omfattas i en föreskrift kan ändå medföra att godset är 
farligt i den mening som avses i SjöL 13:7.74 Detta kan jämföras med det 
synsätt som framförts i de danska förarbetena, nämligen att det föreligger 

                                                 
68 SjöL 13:41 andra stycket. 
69 Prop. 1993/94:195 sid. 250. 
70 Honka, New Carriage of Goods by Sea, sid. 157. 
71 Betänkning nr. 1215(1991). 
72 Safety of life at sea. 
73 International Maritime Organization Dangerous Goods Code. 
74 Prop. 1993/94:195 sid. 219. 
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presumtion för att det inte är fråga om farligt gods om det aktuella godset 
inte går in under stipulationen i de offentligrättsliga reglerna.75

 
SjöL 13:7 andra stycket, är en nordisk sjörättslig regel som stipulerar att om 
avsändaren i annat fall känner till att godset är av sådan beskaffenhet att 
transporten kan medföra fara eller väsentlig olägenhet för person, fartyg 
eller last, skall han upplysa om detta. Med denna typ av gods menar man 
gods som kan vara farligt utan att det har sådana inneboende fysiska 
egenskaper som kan medföra direkt skada på person, skepp eller last. I 
doktrinen talar man här om kontraband, gods satt under karantän eller annan 
typ av gods som kan leda till embargo eller liknande åtgärder. Även gods 
där farligheten aktiveras först i förening med vissa andra omständigheter 
t.ex lastning invid ett visst annat ämne, förhöjd temperatur som medför 
explosionsbenägenhet och dylikt.76  
 
Detta upplysningsansvar har ingen motsvarighet i de internationella 
konventionerna utan ger uttryck för en äldre nordisk rättsuppfattning som 
fanns i de nordiska sjölagarna77 innan dessa ändrades för att uppfylla 
åtagandena i samband med implementeringen av Haagreglerna under 30- 
talet. Detta ansvar återinfördes sedan i 1891 års sjölag 92§ vid 
sjölagsändringarna i början av 70-talet.78  
 
Skadeståndsansvaret för underlåtenhet av dessa plikter hos avsändaren skall 
dock utdömas med stöd i den generella ansvarsregeln i SjöL 13:40, och 
alltså inte utifrån SjöL 13:41 som första stycket i SjöL 13:7 vilar på. Detta 
framgår av såväl finska som svenska förarbeten.79 För att ett ansvar skall 
uppstå för avsändaren krävs alltså att skadan orsakats av fel eller 
försummelse hos denne. Denna ståndpunkt är för övrigt förenlig med HVR, 
då en lösning med strikt ansvar för icke uppfyllelse av avsändarens plikter i 
SjöL 13:7 andra stycket torde stå i strid med de konventionsbaserade 
reglerna om avsändaransvaret. Dock är den lagtekniska utformningen i detta 
avseende är minst sagt förvirrande, eftersom SjöL 13:41 för tillämpning 
hänvisar till SjöL 13:7 och inte specifikt till 13:7 första stycket. Vidare är 
överskriften till 13:7 missvisande i den bemärkelsen att det talas om ”farligt 
gods” trots att det strikta ansvaret som är stadgat i SjöL 13:41 bara är 
tillämpbart på förstnämnd paragrafs första stycke, alltså det fysiskt farliga 
godset. I doktrinen finns stöd för att den rättsliga särbehandlingen av fysisk 
risk och rådighetsrisk är inkonsekvent och svårmotiverad. Paralleller dras 
till KöpL, där fysiska fel inte särskiljs från rådighetsfel vid den rättsliga 
felbedömningen.80 Måhända låter sig en sådan parallell ändå inte göras, då 
det handlar om två helt skilda rättsområden och olika kommersiella risker. 
Det torde vara en allmän uppfattning att riskerna förknippade med sjöfart är 

                                                 
75 Betänkning nr. 1215 (1991). 
76 Prop. 1993/94:195 sid.219. 
77 Med undantag för den danska. 
78 Honka, New Carriage of Goods by Sea, sid. 155. 
79 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till sjölag 1994 rd – RP 62, SOU 
1990:13, sid. 160, Prop.1993/94:195, sid.250. 
80 Honka, New carriage of goods by sea, sid. 159. 
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större än på många andra kommersiella områden. Mot bakgrund av detta 
samt den presumtion för icke-skuld som såväl det konventionsbaserade 
generella avsändaransvaret uppställer liksom den nordiska motsvarigheten, 
är lösningen i min mening trots allt förståelig. 
 
I SjöL 13:41 regleras vem som har rätt till ersättning och vad för typ av 
skada som berättigar ersättning. Det är transportören eller 
undertransportören som har rätt att dra nytta av ansvarsregeln. Övriga 
skadelidande får grunda sin talan i den utomkontraktuella skadeståndsrätten. 
Skadan som är ersättningsgill är dock inte begränsad till den fysiska skada 
som det farliga godset kan ha orsakat utan omfattar all typ av skada.81 Som 
exempel på skador som omfattas av bestämmelsen nämns i doktrinen de 
extra utgifter som redaren påförs på grund av deviation för dumpning av 
farlig last eller avbrott i lastningen då farligt gods måste lossas. 
Inkomstförlust täcks också av bestämmelsen ifall tillräcklig kausalitet kan 
påvisas. 
 

3.1.4 Avsändarens ansvar gentemot tredjeman 
Avsändarens ansvar för tredjemansskada saknar reglering i såväl 
Haagreglerna, Haag – Visbyreglerna som i Hamburgreglerna. Man har 
heller inte valt att ta in bestämmelser om sådant ansvar i SjöL. Av doktrinen 
framgår att frågan skall lösas med hjälp av de allmänna skadeståndsrättsliga 
regler och principer som tillämpas utom kontraktsförhållande.82 Detta gäller 
alla typer av skador och oavsett vilket ansvar avsändaren skulle ha haft ifall 
det istället för en tredjeman hade varit transportören som lidit skada. 
 
Frågan om avsändarens ansvar mot skadelidande tredjeman kanske är mest 
intressant för de fall skadan orsakats av farligt gods. Ifall farligt gods skadar 
annan last än den som tillhör ägaren av det farliga godset, torde 
transportören kunna exculpera sig med stöd av HVR artikel 4.2 (q) och SjöL 
13:25, under förutsättning att han inte var medveten om lastens farliga 
egenskaper. Under förutsättning att han lyckas bevisa frånvaro av vållande, 
går transportören fri från ansvar och det blir då upp till den skadelidande att 
istället direkt vända sig till avsändaren av det farliga godset. Skulle 
transportören misslyckas med en sådan exculpering, har han rätt att via 
HVR artikel 4.6 samt SjöL 13.40, genom regresstalan återkräva från 
avsändaren det han utgivit i skadestånd.83  
 
I de fall då transportören via regress återkräver avsändaren på vad han för 
dennes räkning har utgivit, torde även avsändaren vara skyddad under 
transportörens beloppsbegränsning. Men vad ifall skada tillfogats 
hamnbyggnader efter en explosion ombord på ett fartyg, utan att 
transportören kan klandras, finns det här utrymme för de skadelidande att 
vända sig direkt till avsändaren? Att de kan basera sin talan på 
                                                 
81 A.a. sid. 160. 
82 Honka, New Carriage of Goods by Sea, sid. 160. 
83 Tiberg, Legal Survey, i damage from goods, sid. 26. 
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utomkontraktuell grund råder det inga tvivel om, men i sådana fall kommer 
avsändarens ansvar fastställas utifrån en culpabedömning och inte ett utifrån 
ett strikt ansvar som gäller gentemot transportören. Att tredjeman inte kan 
grunda sin talan mot avsändaren på bestämmelsen i SjöL 13:41 torde det 
inte råda några tvivel om. Däremot är det inte omöjligt att en sådan talan 
kan grundas på HVR artikel 4.6. Denna syn förespråkades i fransk rätt, men 
det torde vara en ytterst tveksam tolkning.84   

3.1.5 Avsändarens ansvar för medvållande till 
skada 
I äldre rätt bortföll i sin helhet transportörens ansvar för de fall då godset 
inte hade emballerats eller märkts på korrekt sätt. Sak samma gällde brister i 
avsändarens skyldighet att lämna föreskrifter. Detta framgick av 118§  andra 
stycket i 1891 års sjölag. Det var alltså inte fråga om jämkning för de fall 
avsändaren hade varit medvållande. Om exempelvis avsändaren genom 
bristfällig emballering hade varit vållande till 25% av skadorna på godset 
och transportören genom bristfällig stuvning varit vållande till 75% av 
skadorna på godset, innebar detta att avsändaren var tvungen att bära hela 
skadan.85 Detta ändrades i början av 70-talet genom en uttrycklig 
hänvisning i 118§ till SkadestL 6:1, som reglerar ansvaret vid skadelidandes 
medvållande. 
 
I den nya SjöL valde man att bibehålla möjligheten till jämkning. Stöd för 
sådan jämkning av ansvaret transportör och avsändare emellan framgår nu 
av 13:25, tredje stycket.  
 
 

3.2  Avsändarens ansvar för godsets 
packning och märkning samt 
upplysningsansvar för gods som fordrar 
särskild vård 

3.2.1 Plikter i samband med godsets 
avlämnande 
Enligt SjöL 13:5 skall avlastaren avlämna godset på den plats och inom den 
tid som transportören har angett. Det skall avlämnas på ett sådant sätt och i 
ett sådant skick att det bekvämt och säkert kan tas ombord, stuvas, 
transporteras och lossas. Paragrafens andra mening motsvarar i sak 1891 års 
sjölag 90§ andra stycke.  
 
                                                 
84 Rodière, Traité général de droit maritime II, no.770, cit efter Tiberg, Legal survey, i 
Damage from goods, sid. 23. 
85 Grönfors, Sjölagens bestämmelser om godsbefordran, sid. 164. 
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Med ”sätt” avses dels ordningen för hur godset avlämnas, dels det sätt på 
vilket godset har anpassats för ombordtagandet. I doktrinen nämns 
exempelvis att där trävaror skeppas i ett system med enhetslastning är det en 
självklar plikt för avlastaren att avlämna bandade buntar med sådana 
yttermått att de passar in i systemet.86 Vid avlämnande hos godsterminal har 
ordningen och sättet för avlämnandet normalt ingen betydelse.87

 
Med ”skick” avses närmast godsets emballage och förpackning. Godset 
skall vara förpackat så att det inte skadas vid normal hantering och 
transport. Vad som är tillräcklig emballering måste ses mot bakgrund av den 
praxis som utvecklats för transport av det aktuella godset på den aktuella 
traden.88 Exempelvis transporteras fabriksnya bilar sällan emballerade utan 
körs istället ombord på fartyg som är speciellt konstruerade för denna typ av 
last. Det ligger i avsändarens intresse att paketera godset så att de kan stå 
emot skador, men samtidigt vill man inte vidta mer åtgärder än nödvändigt 
då starkare emballage och förpackningar i regel är dyrare i sig och därtill tar 
upp mer plats och därför betingar mer frakt. Redaren å sin sida vill gärna ha 
godset ordentligt paketerat och emballerat så att det tål en mer robust 
godshantering vilket för honom oftast resulterar i vinster med hänsyn till tid 
och hanteringskostnader. Denna intressekonflikt prövades i ND 1955.1 
”Kartongmålet”; 
 
Saken gällde stölder ur ett parti textilvaror som under stöldtillfället befann sig i rederiets 
vård. Varorna, som skeppades under linjekonossement från USA till Norge, var förpackade 
i pappersbalar eller pappkartonger. Före kriget hade det varit vanligt att motsvarande gods 
blev packade i solida trälådor med järnband. Oslo Byrett fann rederiet ansvarig med hänsyn 
till bristande vakthållning, men då en mer solid emballage hade gett bättre skydd mot 
stölder fick skadan bäras hälften var. Høysteretten fann dock att rederiet skulle bära hela 
skadan. I domskälen konstateras visserligen att pappersemballage, som var ovanligt före 
kriget, gav sämre skydd mot stölder än trälådor. Men att det avgörande var att 
pappersemballage hade blivit en vanlig handelsmässig emballage vid godstransport. Vidare 
konstaterade rätten att pappersemballage har en mängd fördelar och att den var erkänd 
handelsmässig. Ett rederi som sysslar med transport av alla typer av styckegods måste vara 
inställt på att ta emot gods som blivit packeterat på ett sätt som är handelsmässigt erkänt. 
Om inte måste de underrätta varuägaren på förhand så att denne kan emballera på annat 
sätt. I fallet hade rederiet dessutom sett att pappersemballage var använt vid packningen av 
godset utan att anmärka på detta. Det måste redan på den grunden ha ett ordinärt ansvar för 
lasten. 
 
I domen konstateras alltså att ifall annat inte har avtalats mellan avsändare 
och transportör, så skall transportören vara förpliktigad att ta emot last som 
är förpackad på ett sätt som är normalt för sådant gods. Denna skyldighet 
föreligger även om en mer solid packning är möjlig och också förekommer. 
Transportörens aktsamhetsplikt och transportansvar måste fastställas mot 
bakgrund av vad ett normalt emballage tål. När transportören skall avgöra 
ifall det levererade godset är tillfredsställande emballerat, har han fog för att 

                                                 
86 Grönfors, Sjölagens bestämmelser om godsbefordran, sid. 96. 
87 Prop. 1993/94:195, sid. 216. 
88 Prop. 1993/94:195, sid. 216. 
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förutsätta att godset har normal motståndskraft mot havets faror, såvida han 
inte upplysts om motsatsen.89 Detta bekräftades i ND 1964.64 SøHa Dragør: 
 
I detta fall var det fråga om ett parti tunna kopparplattor som hade transporterats från 
Sverige till Danmark på en lastbil med släp. Under överfarten mellan Limhamn och Dragør 
trängde saltvatten mellan kopparplattorna vilket fick till följd att dessa blev skadade. Rätten 
fann att oavsett var ombord man skulle ha placerat ekipaget var saltvattenskvättar en 
oundviklig och inte ovanlig företeelse på den för transporten valda färjans däck. 
Transportören kunde inte hållas ansvarig för skada som orsakats härav. Istället fann rätten 
att det föll på avsändaren att bättre packa godset eller se till att godset transporterades i 
därtill ägnade tätt tillslutande släp. Eftersom detta inte hade skett och då transportören inte i 
behörig ordning fått upplysning om godsets känslighet för saltvatten, ogillades avsändarens 
talan. 
 
Det skall understrykas att det är avsändaren som har ett ansvar gentemot 
transportören för att det gods avlastaren lämnar uppfyller kraven med 
hänsyn till godsets emballering.90  
 
Att transportören trots allt har ett undersökningsansvar följer numera direkt 
av SjöL 13:6. Enligt denna paragraf, ”skall transportören i skälig omfattning 
undersöka om godset är förpackat på ett sådant sätt att det inte skadas eller 
kan orsaka skada på person eller egendom”. Om godset avlämnas i container 
eller liknande transportanordning, är transportören dock inte skyldig att 
undersöka den invändigt utom när det finns anledning att misstänka att 
transportanordningen är bristfällig packad. Transportören skall underrätta 
avsändaren om de brister som han har upptäckt.  
Han är inte skyldig att transportera godset, om han inte genom skäliga 
åtgärder kan göra det lämpat för transport.” 
 
Vad som anses som skäligt skall enligt förarbetena avgöras från fall till fall. 
Det är oomtvistat att det yttre emballaget skall avsynas och kontrolleras. 
Detta gäller såväl enskilda godsenheter som transportanordningar för 
enhetslastning, t.ex. containrar och trailers.91 Paragrafens andra mening har 
införts i lagen till ledning av de problem som kan uppstå när det skall 
avgöras hur långt transportörens undersökningsplikt skall sträcka sig. Av 
rättsfallet NJA 1977 s.49, ”Tor Mercia”, kan konstateras att denna 
undersökningsplikt gick tämligen långt. HD ålade transportören en mycket 
sträng undersökningsplikt vad gällde den inre stuvningen av en trailer. Vid 
SjöL:s utformning har man valt att inte bibehålla detta stränga ansvar för 
transportören, utan denna omfattande undersökningsplikt aktiveras först då 
transportören har skälig anledning att misstänka att inre stuvning inte skett 
på tillfredsställande sätt eller att den inre stuvningen har rubbats. Indicier i 
sådan riktning kan vara yttre skador på trailer eller container liksom 
kännedom om brister vid tidigare transporter. Av sista stycket framgår att 
avsändaren skall underrättas för att om möjligt avhjälpa bristen. 
Underrättelsen kan lämnas till avlastaren såsom ombud för avsändaren.92 

                                                 
89 Brækhus, Sjøtransportörens ansvar for lasteskader som skyldes lastens egenskaper eller 
tillstand, pakning eller merkning, sid. 113. 
90 Prop. 1993/94:195, sid. 216. 
91 Prop. 1993/94:195, sid. 217. 
92 Prop. 1993/94:195, sid. 218. 
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Kan så inte ske, är transportören inte skyldig att transportera godset såvida 
han inte genom skäliga åtgärder kan göra det lämpat för transport. 
 
 

3.2.2 Gods som fordrar särskild vård 
 
Av SjöL 13:8 framgår att det i vissa fall kan vara nödvändigt för 
transportören att erhålla särskilda upplysningar om godset för att han på ett 
korrekt sätt skall kunna transportera detta. Avsändaren har därför en särskild 
upplysningsplikt för gods som vid transport fordrar särskild vård. Regeln i 
SjöL har i jämförelse med dess föregångare i 1891 års sjölag 93§ första 
stycke, nästintill identiskt innehåll. Då som nu grundades avsändarens 
upplysningsplikt på tanken att avsändaren är den som bäst känner till godset 
och de särskilda krav på vården av detta som kan föreligga.93Å andra sidan 
är det uppenbart att man av en yrkesmässig sjötransportör måste kunna 
kräva en ganska omfattande varukännedom, åtminstone i de fall där 
transporten rör gods som transportören redan sedan tidigare har erfarenhet 
av.  
 
Vilka typer av varor är det då som fordrar särskild vård och som omfattas av 
sådan upplysningsplikt ifrån avsändaren? Kanske kan man uttrycka saken 
så, att gods som fordrar särskild vård är gods som, ifall det transporteras 
under samma förhållande som styckegods som inte fordrar sådan vård, 
riskeras att komma till skada. Detta ger ingen vidare klarhet, men kanske 
breddar det perspektivet för vilken typ av last som bestämmelsen omfattar. 
Förutom kyl- och frysgods, finns vare sig i SjöL eller i dess förarbeten 
någon klar definition av vad för typ av gods som omfattas av bestämmelsen. 
Från andra rättssystem kanske följande avgöranden kan ge viss ledning;  
 
Kylarna på traktorer som skeppades var fulla av vatten. Detta frös och kylarna skadades 
därför. Då några speciella anvisningar rörande godsets vård ej hade givits ansåg Cour 
d’appel de Paris, att transportören ej var ansvarig för den uppkomna skadan.94

 
I ett amerikanskt rättsfall hade avlastaren inte klart påvisat godsets ömtålighet (vaxfigurer) 
för transportören, varför denne gick fri från ansvar för uppkommen skada.95

 
I ännu ett franskt rättsfall ansågs inte ”Tourets de cables electriques” utgöra något gods av 
speciell art. Transportören ansågs därför vara ansvarig, för att godset skadats på grund av 
felaktig stuvning trots bristande upplysningar om att godset skulle stuvas på ett speciellt 
sätt.96

 

                                                 
93 Prop. 1993/94:195, sid. 220, Grönfors, Sjölagens bestämmelser om godsbefordran, sid. 
104. 
94 DMF 1953:385. Sté de Consignation Maritime Franco Britannique c/ Sté des Entreprises 
Monod, cit. Efter Dymling, Haagreglerna och kyltransporter, sid.27 
95 1947 AMC 1082, Jensen v. Matson Navigation Co, cit. efter Dymling, Haagreglerna och 
kyltransporter, sid.27 
96 DMF 1961:409. Cie Fraissinet c/ Manutention Marocaine, cit. efter Dymling, 
Haagreglerna och kyltransporter, sid.27 
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Kylgods är utan tvekan sådant gods som fordrar särskild vård.97 Det finns så 
många olika typer av kylgods, och så många olika faktorer som påverkar 
valet av rätt temperatur under transporten av sådant gods, att avlastaren i 
varje enskilt fall bör ange hur han vill att godset skall vårdas under 
transporten. Det råder en viss oklarhet i doktrinen huruvida 
temperaturinstruktioner bör lämnas transportören direkt i konossementet 
eller ej. Risken med detta förfaringssätt är att transportören då blir bunden 
att konstant hålla den exakt anvisade temperaturen under hela tranporten, 
något som i praktiken kan bli tämligen betungande för redaren.98 En lösning 
är att ange ett spann som temperaturen måste hålla sig inom, alternativt att 
ge instruktionerna separat i form av ett brev eller liknande. 
 
I praktiken blir det ofta svårt att avgöra vem som skall bära risken för att 
gods som fordrar särskild vård transporteras på ett riktigt sätt. Å ena sidan 
har ju avsändaren som utgångspunkt ett upplysningsansvar, å andra sidan 
skall transportören inte kunna utnyttja utebliven upplysning från avsändaren 
ifall han är, eller borde vara, bekant med hur godset skall hanteras. 
Transportören torde kunna utgå från att de instruktioner som givits av 
avsändaren trots allt är riktiga och en uppfyllelse av dessa borde normalt 
inte medföra att ansvar uppkommer för honom om godset ändå skulle 
skadas. Detta följer av allmänna rättsgrundsatser.99 Men det innebär inte att 
då transportören är osäker på eller obekant med hur godset skall hanteras, 
han kan underlåta all efterforskning kring godsets art de eventuella särskilda 
krav som måste ställas på godshanteringen för att undgå skada på godset. 
Tvärtom är transportören skyldig att då ta reda på godsets art, såvida han ej 
erhållit någon upplysning angående detta av avsändaren.  
 
Huruvida transportören av avlastaren i dessa fall kan kräva att utfå ett så 
kallat back-letter mot att i gengäld utfärda rent konossement och företa 
godshanteringen på det sätt som avsändaren begär samt vilka rättsliga 
konsekvenser detta får, kommer att behandlas nedan under punkten 3.3. 
 
Det skall understrykas att om avsändaren är medveten om att fartyget inte 
kan ge hans last optimalt skydd exempelvis för att fartyget inte har 
tillräcklig frys- eller kylrumskapacitet, får han anses ha övertagit risken för 
de skador som under transporten orsakas på lasten och som, vid tillbörligt 
skydd ombord, hade kunnat undvikas.100   
 
I SjöL 13:8 andra meningen, framgår att godset vid behov skall märkas på 
lämpligt sätt. Regeln har tillkommit för att i största möjliga mån undvika 
risken för sammanblandning av gods med olika vårdbehov. Trots att t.ex. 
kylvaror behöver olika grad av kyla, har det vid dessa transporter inte 
ansetts nödvändigt att märka varje kolli. Däremot är märkning desto 
vanligare vid transport av glas eller annat bräckligt material. 

                                                 
97 Dymling, Haagreglerna och kyltransporter, sid. 26. 
98 Dymlig, a.a sid 28, & Grönfors, a.a., sid. 105. 
99 Dymling, a.a, sid, 27. 
100 Brækhus, Sjøtransportørens ansvar for lasteskader som skyldes lastens egenskaper eller 
tillstand, pakning eller merkning, sid, 108. 
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Av 1891 års sjölag framgick av 93§ andra stycket, en upplysningsplikt även 
för penningar, värdepapper och andra dyrbarheter. Denna explicita 
upplysningsplikt har borttagits i SjöL. I förarbetena konstaterar man att då 
transport av dylika varor normalt sker med iakttagande av sådana 
försiktighetsåtgärder som bevakning eller placering av godset i fartygets 
strongrum, måste avsändaren ändå upplysa transportören om godsets 
speciella art.101

 

3.3 Avlastarförhållandet i nordisk rätt, 
särskilt om giltigheten av så kallade ”Back 
– letters” 
I SjöL 13:51 finns bestämmelser om avlastarens ansvar för riktigheten av de 
uppgifter som på hans begäran har tagits in i konossementet. Paragrafens 
första stycke, som för övrigt stämmer överens med 153§ i 1891 års sjölag 
och artikel 17(1) Hamburgreglerna, ålägger avlastaren ett strikt ansvar i 
dessa fall.102 Då transportören gentemot godtroende förvärvare av 
konossementet är ansvarig för riktigheten av den information som på 
avlastarens begäran intagits i detta, har man ansett att avlastaren i sin tur 
skall svara för informationens riktighet gentemot transportören. 
 
Först i paragrafens andra stycke stadgas reglerna om rättsverkan av så 
kallade back-letters. Där framgår att ifall avlastaren åtagit sig att ersätta 
transportören för skada som uppkommer till följd av att konossementet 
utfärdats med felaktiga uppgifter eller utan förbehåll, är avlastaren ändå inte 
ansvarig om detta har gjorts i syfte att vilseleda förvärvare av 
konossementet. I ett sådant fall svarar avlastaren heller inte enligt 
paragrafens första stycke. Ett back-letter är alltså ett dokument där 
avlastaren påtar sig ett ansvar att hålla transportören skadeslös för alla de 
eventuella skador som han kan komma att ådra sig på grund av att ett rent 
konossement har utfärdats.103 Bestämmelsen utgör alltså ett undantag från 
den underförstådda huvudregeln, nämligen att ”back-letters” 
(indemnitetsförklaring) mellan transportör och avlastare är gällande. Att 
man i SjöL har valt att ta in en bestämmelse som reglerar då dessa inte 
tillerkänns rättsverkan är visserligen en nyhet i SjöL men inte en ändring av 
tidigare gällande rätt. Tvärtom ansågs back-letters utfärdade av transportör 
och avlastare i maskopi, i syfte att vilseleda godtroende inlösare av 
konossementet, strida mot allmänna rättsgrundsatser. Inte sällan låter 
avlastaren pressa transportören för att denne skall utfärda ett s.k. ”rent 
konossement”.104 Detta avlastarens intresse bottnar i det faktum att ett orent 

                                                 
101 SOU 1990:13, sid. 132. 
102 Prop. 1993/94:95, sid. 258. 
103 Falkanger & Bull, Innføring i Sjørett, sid. 298. 
104 Det vill säga ett konossement utan anteckningar. 
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konossement betydligt försvårar dess omsättning, tillika en försäljning av 
godset.. 
 
Regeln innebär att, då det mellan transportör och avlastare förekommit 
brottslig samverkan i syfte att förleda godtroende inlösare av 
konossementet, alla de krav transportören har på avlastaren på grund ett 
sådant back – letter, bortfaller. Exempelvis kan det röra sig om ett osant 
intygande av transportören rörande vissa uppgifter rörande godset som 
lämnats för att tas in i konossementet eller för uppgifter som rör godsets 
synliga tillstånd. Även så kallad antedatering, som anger en felaktig 
tidpunkt för lastning, eller en medvetet felaktig uppgiven lastningshamn. 
Var gränsen skall dras för att tillerkänna giltigheten av dessa back-letters 
måste avgöras från fall till fall. Av lagens lydelse framgår att de felaktiga 
uppgifterna måste ha intagits ”i syfte att vilseleda förvärvare av 
konossementet”. Redan av detta följer att det i praktiken ställs höga krav för 
att frånta en indemnitetsförklaring dess gällande verkan. Som exempel på 
situation där ett back-letter skulle tillerkännas giltighet skulle kunna vara 
vid en felräkning av ett större godsparti. Istället för att påbörja en omräkning 
kan man, i gengäld mot att avlastaren utställer ett back-letter, lägga 
avlastarens uppgifter till grund för innehållet i konossementet.105

 
 
 

                                                 
105 SOU 1990:13, sid. 166. 
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4 UNCITRALs förslag till ny 
konvention om befordran av 
styckegods helt eller delvis till 
sjöss106 

4.1 Bakgrunden till reglerna om 
avsändarens ansvar gentemot 
transportören  
2002 bildades en ny arbetsgrupp inom UNCITRAL107 som fick uppdraget 
att arbeta fram en ny, multimodal-anpassad konvention om 
styckegodsbefordran till sjöss. Tanken på att utreda och fastställa 
avsändarens och avlastarens ansvar gentemot transportören har funnits med 
under hela arbetets gång, men bestämmelsernas utformning har skiftat och 
bestämmelser har hoppat mellan kapitlen. Numera framgår avsändarens och 
avlastarens ansvar i Kapitel 7 i konventionsförslaget. Dessa regler har ingen 
motsvarighet i vare sig Haagreglerna, Haag – Visbyreglerna eller 
Hamburgreglerna. 
 
Idén att införa ett helt nytt kapitel med åtskilliga plikter på avsändaren 
gentemot transportören väckte stundtals höga protester från vissa av de 
samlade delegationerna, som ansåg att införandet av ett sådant kapitel var en 
oerhört drastisk förändring för avsändaren, vars ansvar tidigare begränsat sig 
till att innefatta en plikt att betala frakt och uppge korrekt information 
avseende det gods som skulle transporteras. Merparten av delegationerna 
tilltalades dock av tanken på att få avsändaren och transportören att i större 
utsträckning samarbeta för att gemensamt förebygga skador på gods och 
fartyg.108

4.2 Kapitel 7 - Reglerna om avsändarens 
plikter gentemot transportören 

4.2.1 Article 28 - Delivery for carriage 
”1. Unless otherwise agreed in the contract of carriage, the shipper shall 
deliver the goods ready for carriage. In any event, the shipper shall deliver 

                                                 
106 Som grund för detta avsnitt ligger reglerna som de stadgats i UNCITRALs senaste 
konventionsutkast (A/CN.9/645.) Orden ”helt eller delvis till sjöss” används fortfarande i 
titeln då man ännu inte beslutat om konventionen skall ha en multimodal dimension. 
107 United Nations Convention on International Trade Law. 
108 A.CN.9/591, stycke 108. 
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the goods in such conditon that they will withstand the intended carriage, 
inculding their loading, handling, stowing, lashing, and securing, and 
unloading, and that they will not cause harm to persons or property. 
 
2. The shipper shall properly and carefully perform any obligations 
assumed under an agreement made pursuant to article 14, paragraph 2. 
 
3. When a container is packed or a road or railroad cargo vehicle is loaded 
by the shipper, the shipper shall properly and carefully stow, lash and 
secure the contents in or on the container, or road or railroad cargo 
vehicle, and in such a way that they will not cause harm to persons or 
property.” 
 
 
Av artikelns första stycke framgår att shippern, såvida annat inte 
överenskommits, skall leverera godset för transport. Godset skall, i alla 
tillfällen, levereras i ett sådant tillstånd att det är lämpat för transporten 
inklusive lastning, stuvning, handhavande, säkring och lossning. Godset 
skall vara förpackat så att det inte kan orsaka skada för person eller på 
egendom.  
 
Vid de samtal som fördes vid sessionerna 13 respektive 16109, framfördes 
delade meningar med hänsyn till bestämmelsen om partsautonomin. Man 
var rädd för att orden ”unless otherwise agreed” exempelvis vid tidsbrist, 
skulle medföra en frestelse för parterna att fingra på reglerna om att godset 
skall vara lämpligt paketerat och i övrigt ämnat för den avsedda transporten. 
Av den nuvarande lydelsen framgår dock att det endast råder kontraktsfrihet 
vad gäller sättet för godsets leverans och inte kraven på i vilket tillstånd 
detta skall levereras med hänsyn till säkerhet.  
 
I artikelns andra stycke framgår att parterna kan avtala om en sådan 
funktionsfördelning som presenteras i artikel 14(2). Träffas ett sådant avtal 
skall shippern ombesörja godsets lastning, hantering och stuvning. I tidigare 
utkast fanns i stycke två en bestämmelse om att shippern ”properly and 
carefully” skulle lossa godset vid sådan överenskommelse. Denna 
bestämmelse ströks dock i senaste utkastet till konventionen för att istället 
hamna i artikel 14(2). Man ansåg att detta var en mer korrekt placering av 
detta ansvar, då denna förpliktelse normalt sett tillkommer mottagaren vid 
sådana avtal som det är fråga om i artikel 14 (2). Skulle det i köpeavtalet ha 
avtalats FOB, medför detta att shippern dessutom blir mottagare i 
förhållande till transportören. Det finns därför ingen anledning till varför 
bestämmelser om lossning av gods skall intas i kapitlet om shipperns ansvar 
gentemot transportören.110

 
Av tredje stycket framgår att shippern har motsvarande ansvar för att godset 
är säkrat och stuvat då han handhar packningen av gods i en container, 
trailer eller järnvägstrailer.  
                                                 
109 Se A/CN.9/552, stycke 118-123, A/CN.9/591, stycke 109-120. 
110 A/CN.9/645, stycke 89. 
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4.2.2 Article 29 – Cooperation of the shipper 
and the carrier in providing information and 
instructions 
 
“Without prejudice to the shipper’s obligations in article 31, the carrier and 
the shipper shall respond to requests from each other to provide information 
and instructions required for the proper handling and carriage of the goods 
if the information is in the requested party’s possession or the instructions 
are within the requested party’s reasonable ability to provide and they are 
not otherwise reasonably availible to the requesting party.” 
 
  
Trots att denna artikel har tagits in i kapitlet om shipperns plikter gentemot 
transportören, stadgar den en ömsesidig plikt för båda parter att förse 
varandra med information och instruktioner för att på bästa sätt kunna 
hantera godset för transport. Regeln uppställer två krav. Dels måste den 
tillfrågade parten inneha den efterfrågade informationen alternativt skall den 
tillfrågade parten ha skälig möjlighet att förse den andre parten med sådana 
instruktioner som efterfrågas. Dels får den efterfrågade informationen, 
alternativt de efterfrågade instruktionerna, inte på annat sätt vara tillgängliga 
för den efterfrågande parten.  
 
Under arbetet med kapitlet om shipperns ansvar gentemot transportören, 
framfördes under session 17 olika synpunkter på hur artikel 29 skulle 
utformas. I ett förslag från den svenska delegationen111 uppställdes tre olika 
varianter av den blivande artikel 29. Förslag ”A” riktade sig direkt mot 
transportören och uppställde tämligen långtgående plikter för att under vissa 
förutsättningar förse shippern med informationen som efterfrågades. Förslag 
”B” däremot, var utformat som en rättighet för shippern att från 
transportören erhålla ”such reasonably availible information as are 
reasonably necessary…”. Det tredje och sista förslaget, ”C”, var utformat 
som en ömsesidig förpliktelse att svara på förfrågningar eller att förse 
varandra med instruktioner under förutsättning att informationen och 
instruktionerna inte annars var tillgänglig för den förfrågande parten. Under 
den diskussion för vilken de olika varianterna av artikel 29 låg till grund, 
argumenterades för och nackdelarna med de olika förslagen.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att förslag ”A” fick föga gehör. Vissa 
delegationer ansåg att förslagen ”A” och ”B” materiellt sett var 
överrensstämmande, men att ett ömsesidigt samarbete mellan transportör 
och avsändare, såsom detta framgick av förslag ”B”, bättre gav uttryck för 
den idé som tidigare fått brett stöd under tidigare diskussioner; att 
avsändaren för att kunna fullfölja sina plikter gentemot transportören i vissa 
                                                 
111 A/CN.9/WG.III/WP.67, stycke 10-16. 
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fall måste få viss assistans av denne. Å andra sidan framfördes synpunkten 
att alternativ ”B” och ”C” inte heller skilde sig åt särskilt mycket. Det 
konstaterades dock att alternativ ”C” var mer generellt i sin utformning och 
att detta bäst speglade arbetsgruppens syn på regelns utformning. Samtidigt 
framfördes synpunkter på att en alltför generell utformning skulle kunna 
resultera i att regeln blev svår för domstolarna att tillämpa i praktiken och 
att regeln därför skulle bli tandlös. Detta ledde till diskussioner om en 
möjlig koppling av förslag ”B” till regeln om avsändarens plikt att förse 
transportören med information, instruktioner och dokument, artikel 30. Man 
ansåg dock att en sådan koppling vid en uppkommen tvist kunde sluta i ett 
moment 22 där avsändaren skyllde på transportören för den uppkomna 
skadan och vice versa. För att undvika de problem som en mer detaljerad 
bestämmelse kunde ge upphov till, valde man istället att bygga artikelns 
utformning på förslag ”C”. 
 
 

4.2.3 Article 30 – Shipper’s obligation to 
provide information, instructions and 
documents 
 
“1. The shipper shall provide to the carrier in a timely manner such 
information, instructions and documents relating to the goods that are not 
otherwise reasonably available to the carrier, and that are reasonably 
necessary: 
 

(a) For the proper handling and carriage of the goods, including 
precautions to be taken by the carrier or a performing party; and 

 
(b) For the carrier to comply with law, regulations or other 

requirements of public authorities in connection with the intended 
carriage, provided that the carrier notifies the shipper in a timely 
manner of the information, instructions and documents it requires. 

 
2. Nothing in this article affects any specific obligation to provide certain 
information, instructions and documents related to the goods pursuant to 
law, regulations or toher requirements of the public authorities in 
connection with the intended carriage.” 
 
Regeln är tänkt att fungera som ett påtryckningsmedel gentemot shippern 
för att transportören i rätt tid skall erhålla rätt information avseende godset. 
Med tanke på att transportören idag sällan ser det gods han accepterar för 
transport är ett väl fungerande informationsflöde mellan parterna en 
grundläggande förutsättning för en lyckad avveckling av ett 
transportkontrakt. Shipperns ansvar enligt bestämmelsen, är tänkt att baseras 
på fel.112  
                                                 
112 A/CN.9/591, stycke 128-131. 
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I artikel 30.1 stadgas förutsättningarna för shipperns ansvar gentemot 
transportören för brister i plikten att förse denne med information, 
instruktioner och dokument. Sådan information skall lämnas i syfte att 
transportören dels skall kunna hantera godset på ett riktigt sätt (a), dels för 
att transportören skall kunna uppfylla lagar, regler och andra krav från 
offentliga myndigheter (b). Vid framtagningen av texten till artikel 30.1 (b) 
nämns i diskussionerna att regeln exempelvis kan bli aktuell då 
transportören skall uppfylla vissa säkerhetsaspekter i samband med att gods 
skall föras in i ett land. Vid sådana tillfällen är informationen från shippern 
av stor vikt för transportören. 
 
Av artikel 30.2 framgår att artikeln inte påverkas av andra plikter enligt lag, 
regler eller andra krav från offentliga myndigheter, som gäller för den 
avsedda transporten. 
 
 

4.2.4 Article 31 – Basis of shipper’s liability to 
the carrier 
 
“1. The shipper is liable for loss or damage sustained by the carrier if the 
carrier proves that such a loss or damage was caused by a breach of the 
shipper’s obligations under this Convention. 
 
2. Exept in respect of loss or damage caused by a breach by the shipper of 
its obligations pursuant to articles 32, paragraph 2 and 33, the shipper is 
relieved of all or part of its liability if the cause or one of the causes of the 
loss or damage is not attributable to its fault or to the fault of any person 
referred to in article 35. 
 
3. When the shipper is relieved of part of its liability pursuant to this article, 
the shipper is liable only for that part of the loss or damage that is 
attributable to its fault or to the fault of any person referred to in article 
35.” 
 
Denna regel utgör grunden för bedömningen av shipperns ansvarighet 
gentemot transportören. Den reglerar endast ett eventuellt 
skadeståndsanspråk i förhållande till transportören och andra skadelidande 
omfattas alltså inte av denna artikel. Vad som omfattas med ”loss or damage 
sustained by the carrier” framgår inte direkt av konventionen. Av förda 
diskussioner och av bestämmelsens lydelse kan man dock dra slutsatsen att 
direkt skada på fartyget, och de eventuella konsekvensskador detta medför 
omfattas, liksom annan skada vållad av godset. Tidigare refererade 
artikelförslaget även till effekter såsom ”injury” och ”delay”. Då man 
befarade att ordet ”injury” kunde missförstås som att tredje man tillerkändes 
en möjlighet att direkt mot shippern rikta eventuellt skadeståndsanspråk, 
togs denna effekt bort i konventionsförslaget. Vid diskussioner förda i 
samband med artikelns framväxt framgår dock att den inte på något sätt 
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utesluter transportören från att via regresstalan återkräva vad han har utgett 
till tredje man på grund av skada orsakad av fel från shipperns sida.113

 
Så sent som i det näst senaste konventionsförslaget114 fanns det långt 
skridna planer på att i artikel 31 infoga ett ansvar för shipperns dröjsmål 
(delay). Ett sådant ansvar för shippern motiverades utifrån tanken att den 
nya konventionen skulle präglas av jämvikt av förpliktelser parterna 
emellan. Eftersom transportören föreslogs påläggas ett sådant ansvar fanns 
det starkt stöd för att också shippern skulle bära sin del av ansvaret för 
denna typ av skadeorsak. Förslaget var dock omtvistat och bland andra 
USA:s delegation115, framförde frän kritik. Denna grundades på att ett 
sådant ansvar för shippern inte kunde motiveras utifrån rådande 
förhållanden i dagens shippingindustri. Man hänvisade till att få tvister inom 
sjörätten uppstod på grund av dröjsmål, att det skulle bli dyrt och svårt att 
överblicka konsekvenserna av ett sådant införande, samt att liknande 
bestämmelser enbart fanns i Hamburgreglerna och i de nordiska ländernas 
sjölagar och då enbart reglerade transportörens ansvar för dröjsmål. Andra 
delegationer framförde som svar på förslaget, att om ett sådant slopande fick 
gehör, shippern istället borde påläggas ett strikt ansvar för hans plikter med 
avseende på att förse transportören med information och dokument, såsom 
stadgats i artikel 30. Detta förslag rönte dock ingen framgång, utan istället 
beslutades nyligen att konventionen inte skulle hantera ansvarsfrågor som 
uppkommer med anledning av shipperns dröjsmål, utan att detta istället 
skulle bli en fråga för nationell rättstillämpning.116  
 
Uppbyggnaden av artikel 31 behöver en redogörelse. Regeln i det nuvarande 
förslaget består av tre punkter. I den första punkten fastställs att det är 
transportören som har bevisbördan för att den uppkomna skadan hänför sig 
till ett brott mot shipperns plikter enligt konventionen. I det näst senaste 
konventionsförslaget var det tvärtom shippern som skulle exculpera sig från 
ansvar.117 I den andra punkten framgår att fel utlöser shipperns generella 
ansvar gentemot transportören. Detta gäller dock inte skada som uppstått på 
grund av brott mot shipperns plikter såsom de framgår av artikel 32.2 
(information for compilation of contract particulars) samt artikel 33 
(dangerous goods). För sådana skador svarar istället shippern strikt. I andra 
stycket framgår också att shippern skall befrias från all eller viss ansvarighet 
för de fall skadan eller del av skadan inte uppstått på grund av hans, eller 
någons för vilken han svarar, fel. Punkt 3 i artikeln stadgar att om shippern 
befrias från en del av sitt ansvar, är han bara ansvarig för den del av skadan 
som har orsakats av fel från honom eller för någon han svarar för i artikel 
35. 
 
 

                                                 
113 A/CN.9/591, stycke 141. 
114 A/CN.9/WG.III/WP. 56, annex I. 
115 A/CN.9/WG.III/WP.91. 
116 A/CN.9/621, stycke 233. 
117 A/CN.9/WG.III/WP. 56, annex I. Art. 31.1. 
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4.2.5 Article 32 – Information for compilation of 
contract particulars  
“1. The shipper shall provide to the carrier, in a timely manner, accurate 
information required for the compilation of the contract particulars and the 
issuance of the transport documents or electronic transport records, 
including the particulars referred to in article 38, paragraph 1; the name of 
the party to be identified as the shipper in the contract particulars; the name 
of the consignee, if any; and the name of the person to whose order the 
transport document or electronic transport record is to be issued, if any. 
 
2. The shipper is deemed to have guranteed the accuracy at the time of 
receipt by the carrier of the information that is provided according to 
paragraph 1 of this article. The shipper shall indemnify the carrier against 
loss or damage resulting from the inaccuracy of such information.” 
 
Artikelns första punkt stadgar att shippern skall förse transportören med 
nödvändig information för sammanställning av detaljerna i 
transportkontraktet och information som behövs för att utfärda 
transportdokument eller ”electronic transport records”. 
 
I andra punkten åläggs shippern ett objektivt ansvar för att den information 
han har lämnat enligt första punkten är korrekt. Skulle informationen visa 
sig vara felaktig, svarar shippern för skada som transportören åsamkas på 
grund av detta. Det strikta ansvaret följer direkt av artikel 31.2. Som nämnts 
under 4.2.4 ovan har all hänvisning till skada på grund av shipperns 
dröjsmål raderats ur konventionen. Detta är anledningen till att 
bestämmelsen numera syftar till ”loss” och inte ”all loss”. 
 
 Det är värt att notera att artikel 32 tidigare hade titeln ”Material 
misstatement by shipper”, och att shippern enligt artikelns lydelse svarade 
för de skador transportören åsamkades utan att något kausalsamband 
behövde påvisas. Regeln, som var inspirerad av Haag Visbyreglernas artikel 
5.4(h), förklarades dock problematisk då shipperns ansvar enligt 
konventionen i varje tillfälle skulle bygga på kausualsamband. Denna 
version av artikel 32 ströks under arbetsgruppens session nummer 16.118  
 
Artikeln stadgar kanske en av shipperns viktigaste plikter gentemot 
transportören, då korrekt information i dessa avseenden är en 
grundförutsättning för att transportören skall kunna utföra en av sina 
grundläggande plikter - att utlämna godset. 
 
 

                                                 
118 A/CN.9/591, stycke 156. 
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4.2.6 Article 33 – Special rules on dangerous 
goods 
 
“When goods by their nature or character are, or reasonably appear likely 
to become, a danger to persons, property or the environment: 
 
(a) The shipper shall inform the carrier of the dangerous nature or 
character of the goods in a timely manner before the consignor delivers 
them to the carrier or a performing party. If the shipper fails to do so and 
the carrier or a performing party does not otherwise have knowledge of 
their dangerous nature or character, the shipper is liable to the carrier for 
loss or damage resulting from such failure to inform; and 
 
(b) The shipper shall mark or label dangerous goods in accordance with 
any law, regulations or other requirements of public authorities that apply 
during any stage of the intended carriage of the goods. If the shipper fails to 
do so, it is liable to the carrier for loss or damage resulting from such 
failure.” 
 
Inledningsvis kan det konstateras att shipperns ansvar består av två olika 
plikter i denna bestämmelse. Dels handlar det om en plikt att informera 
transportören om godsets farliga karaktär(a), dels en plikt att märka eller 
etikettera farligt gods såsom det framgår av lag, regler eller andra 
bestämmelser som under någon del av transporten är tillämpliga.(b). 
 
Shipperns informationsplikt är tämligen vidsträckt, men den yttersta gränsen 
för vad han kan göras ansvarig för går vid ”reasonably appear likely to 
become”. Detta följer av en diskussion om bestämmelsen under 
arbetsgruppens session nummer 19.119 Under diskussionen framfördes ett 
förslag på formulering vilket skulle innebära att shippern skulle få 
informationsplikt och ansvar för märkning och etikettering även för gods 
som utvecklar sig till farligt gods först under själva transporten. Detta 
förslag fick inget stöd i delegationerna och många uppfattade regeln som 
onödigt sträng mot shippern då han skulle få ansvar för sådant gods som inte 
var farligt innan- och vid tiden för avlämnandet. Vidare ansågs 
formuleringen ”reasonably appear likely to become…” uppfylla kravet på 
en bred och ansvarsfull formulering sett ur ett sjösäkerhetsperspektiv. 
 
 

                                                 
119 A/CN.9/621, stycke 250. 
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4.2.7 Article 34 – Assumption of shipper’s 
rights and obligations by the documentary 
shipper 
“1. A documentary shipper is subject to the obligations and liabilities 
imposed on the shipper pursuant to this chapter and pursuant to article 57, 
and is entitled to the shipper’s rights and defences provided by this chapter 
and by chapter 13. 
 
2. Paragraph 1 of this article does not affect the obligations, liabilities, 
rights or defences of the shipper.”  
 
Av artikelns första punkt framgår att en “documentary shipper” har samma 
plikter och skyldigheter som shippern i förhållande till konventionens 
kapitel 7 och till artikel 57. Enligt artikeln har en ”documentary shipper” 
samma rättigheter som shippern i förhållande till kapitel 7 och kapitel 13. 
För att rättsfiguren ”documentary shipper” skall uppstå i det konkreta fallet 
räcker det dock inte med att han tar emot transportdokumenten, utan han 
måste acceptera att bli införd i dessa dokument som ”shipper”.120

 
Vad är en ”documentary shipper”? I konventionsförslaget artikel 1.9 
framgår att: ”documentary shipper” means a person, other than the shipper, 
that accepts to be named as “shipper” in the transport document or 
electronic transport record.” Han kan alltså närmast jämföras med 
rättsfiguren “avlastare” i den svenska SjöL.  
 
Tanken med bestämmelsen är att komma till rätta med det klassiska 
transporträttsliga problemet med ett tvåpartsavtal som ändå inkluderar en 
tredje part utan att denne är part i avtalet. Då det avtalas ”FOB seller”, 
innebär detta, något förenklat, att det är köparen av godset som ingår ett 
transportkontrakt med transportören. Köparen är på samma gång consignee 
(mottagare) och shipper. Säljaren skall leverera godset ombord på fartyget, 
han agerar alltså som en självständig aktör gentemot transportören och 
befinner sig alltså formellt sett inte i ett rättsförhållande med denne. Genom 
att explicit i konventionen tillerkänna ”documentary shipper” dessa 
rättigheter och skyldigheter mot att denne accepterar att stå som ”shipper” i 
transportdokumenten låter man ”documentart shipper” och ”shipper” i viss 
utsträckning ha samma rättsförhållande gentemot transportören. 
 
 

4.2.8 Article 35 – Liability of the shipper for 
other persons  
“The shipper is liable for the breach of its obligations under this 
Convention caused by the acts or omissions of any person, including 

                                                 
120 A/CN.9/591, stycke 175. 
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employees, agents and subcontractors, to wich it has entrusted the 
performance of any of its obligations, but the shipper is not liable for acts or 
omissions of the carrier or a performing party acting on the behalf of the 
carrier, to wich the shipper has entrusted the performance of its 
obligations.” 
 
Artikel 35 reglerar avsändarens principalansvar. Han svarar för sitt eget 
folk, men inte för de gärningar som transportören eller undertransportör 
begår då shippern har anförtrott denne sina förpliktelser. Regeln svarar 
delvis mot bestämmelsen om transportörens ansvar för andra personer i 
artikel 19. Huruvida bestämmelsen ger uttryck för strikt ansvar eller culpa-
ansvar skall avgöras mot bakgrund av ansvarsgrunden i den aktuella 
förpliktelse som inte uppfyllts. 
 
 

4.2.9 Article 36 – Cessation of shipper’s liability 
” A term in the contract of carriage according to which liability of the 
shipper or the documentary shipper will cease, wholly or partly, upon a 
certain event or after a certain time is void: 
 
(a) With respect to any liability pursuant to this chapter of a shipper or a 
documentary shipper; or 
 
(b) With respect to any amounts payable to  the carrier under the contract 
of carriage, exept to the extent that the carrier has adequate security for the 
payment of such amounts.”   
 
Denna regel ogiltigförklarar sådana villkor (cesser clauses) i ett 
transportkontrakt som innebär att shipperns eller avlastarens ansvar enligt 
kapitel 7 helt eller delvis upphör vid ett specifikt tillfälle eller vid en speciell 
tid. Likaså ogiltigförklaras sådana villkor med hänsyn till avsändarens eller 
avlastarens plikt att betala frakt till transportören. 
 
Regeln bygger på, bestämmelsen i konventionsförslagets artikel 81.2,121 
som uttryckligen stadgar att varje exkludering eller inskränkning av 
shipperns konventionsfästa förpliktelser är ogiltiga. Trots detta är det inte 
meningen att konventionsförslaget skall påverka shipperns möjlighet att 
träffa avtal om en lämplig begränsning av sitt ansvar.122  
 

                                                 
121 A/CN.9/591, stycke 182. 
122 A/CN.9/591, stycke 233. 
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5 Slutsatser/ Analys 

5.1 Överrensstämmer avsändarens 
ansvar i HVR och Hamburgreglerna med 
ansvaret i SjöL? 
Det kan konstateras att såväl HVR, Hamburgreglerna och SjöL uppställer ett 
culpaansvar som grund för avsändarens skadeståndskyldighet. I denna del 
stämmer alla tre regelverken överens, såtillvida att de stadgar ansvarsfrihet 
för avsändaren så länge denne inte gjort sig skyldig till fel och försummelse. 
Samtliga regelverk är tvingande till avsändarens fördel och det går därför 
inte att avtala bort avsändarens rättigheter eller pålägga denne ett strängare 
ansvar än vad som direkt framgår av konventionstexternas respektive 
lydelse. Jämfört med HVR går Hamburgreglerna och SjöL längre i sitt 
skydd för avsändaren då dessa utvidgar ansvarsregelns tillämpning till 
förmån även för avsändarens medhjälpare. Men denna slutsats räcker inte 
för att rättsligt bedöma exempelvis huruvida avsändaren varit försumlig vid 
paketeringen av gods som farit illa under transporten, eller om upplysning 
med begäran om särskild vårdplikt för känsligt gods borde ha lämnats 
transportören eller inte. 
 
För att identifiera exakt hur långt avsändarens ansvar gentemot 
transportören sträcker sig i de olika regelverken måste man se avsändarens 
ansvar mot bakgrund av transportörens ansvar i det aktuella fallet. Här har 
Hamburgreglerna givit inspiration åt SjöL exempelvis vad gäller 
specificeringen av avsändarens ansvar vid farligt gods, där HVR inte går 
riktigt lika långt i specificeringen av avsändarens plikter. Likaså har regeln 
för avlastningsansvaret fått ett annat innehåll i Hamburgreglerna och 
därefter i SjöL, även om avsändarens strikta ansvar står kvar oförändrat. En 
trend redan vid Hamburgkonventionens skapande tycks ha varit att ju mer 
precist ansvaret kan definieras – desto bättre. 
 
Regeln om transportörens ansvarsperiod är en annan bestämmelse som 
indirekt påverkar avsändarens ansvar och som ser annorlunda ut i HVR 
jämfört med Hamburgkonventionen och SjöL. I teorin kan avsändarens 
ansvar göras mer omfattande enligt HVR, då det råder avtalsfrihet med 
avseende på perioden innan lastning och efter lossning. I praktiken har dock 
transportören under Hamburgreglerna och SjöL en indirekt möjlighet till 
avtalsfrihet då han kan avtala om tiden och platsen för avlämnandet. Med 
andra ord; ifall transportören ser till att omhändertagandet av godset inte 
sker förrän faktisk lastning påbörjas är ju ansvaret exakt detsamma som i 
HVR. 
 
Vad gäller avsändarens ansvar för farligt gods råder heller inte total 
överrensstämmelse regelverken emellan. I Hamburgreglerna och SjöL har 
avsändaren en omfattande upplysningsplikt gentemot redaren. HVR har 
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däremot inget uttryckligt krav på upplysning från avsändaren vid sådana 
transporter och detta torde heller inte ha någon större inverkan på 
ansvarsfrågan vid uppkommen skada, då det avgörande blir huruvida 
transportören kände till att det transporterade godset faktiskt var farligt. 
Betraktat ur ett risk management – perspektiv är dock HVR:s bestämmelse 
om farligt gods en katastrof, då det är av yttersta vikt att transportören 
upplyses om godsets farliga karaktär för att han på ett tryggt, smidigt och 
säkert sätt skall kunna transportera detta. På en punkt går SjöL längre än 
konventionerna, och det gäller avsändarens ansvar för gods som inte kan 
kategoriseras som fysiskt farligt utan snarare farligt med hänsyn till 
transportörens rådighet. Med tanke på att farligt gods skall ges en vidsträckt 
definition i sjörätten och att ansvaret för denna speciella typ av ”farligt 
gods” är baserat på culpa, har jag dock svårt att se hur HVR:s och 
Hamburgreglernas bestämmelser skulle underkänna en lösning som den 
nordiska. 
 
Reglerna om avsändarens ansvar, såsom de ser ut idag, är alltså i allt 
väsentligt relativt likartade, även om små nyanser och redaktionella 
variationer finns mellan bestämmelserna i HVR, Hamburgreglerna och 
SjöL. 
 
 

5.2 Skulle ett ikraftträdande av den nya 
konventionen medföra en förändring av  
avsändarens ansvar?  
När denna uppsats skrivs väntar UNCITRAL:s förslag till ny konvention om 
kontrakt för internationella transporter helt eller delvis till sjöss, på att 
accepteras. 
 
Det revolutionerande med konventionsförslaget är helt klart dess många och 
detaljerade regler. Rent kvantitativt kan det konstateras att konventionen är 
avsevärt mer omfattande än både Haag, Haag – Visby och 
Hamburgkonventionen. 
 
Konventionsförslaget är onekligen en paradoxal skapelse. Samtidigt som 
den öppnar upp en möjlighet för parterna att fritt reglera ansvaret för 
funktioner som traditionellt sett varit reserverade för transportören och hans 
medhjälpare, stänger den möjligheten att för avsändaren lätta sina plikter 
och ansvar gentemot transportören. FIO som leveransklausul och avgörande 
för funktions och numera även ansvarsfördelningen införs direkt i 
konventionen. Det är, om än inte en nyhet rent rättsligt, åtminstone en tydlig 
och välkommen uppklarning av rättsläget. 
 
Den engelska termen ”shipper” som sedan länge omfattat både den svenska 
motsvarigheten ”avsändare” och ”avlastare”, får nu en annan betydelse, och 
nu menar man med shipper den som står som transportörens motapart i ett 
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transportavtal. ”Documentary shipper” är den gängse termen för 
”avlastaren” i svenska SjöL. Det gamla klassiska sjörättsliga problemet med 
att omfatta avlastaren i avsändarens kontraktsförhållande gentemot 
transportören då avlastare och avsändare inte är samma person, löses i 
konventionsförslaget enkelt genom att låta avlastaren genom skriftlig 
accept, acceptera att tas in i avtalet. Avlastaren omfattas då av avsändarens 
kontraktsförhållande gentemot transportörens och har exakt samma 
rättigheter och skyldigheter som tillkommer avsändaren i 
konventionsförslaget. 
 
 En annan viktig nyhet utgör också regeln om avsändarens generella ansvar 
gentemot transportören. Borta är nu den osmidiga culparegeln om icke-
presumtion för avsändaren, till förmån för en aktiv skadeståndsregel där 
transportören har bevisbördan för att avsändaren brutit mot någon av sina 
plikter såsom dessa framgår av konventionen. Proportionering av ansvaret 
är en nyhet, och kan ansvar inte påläggas avsändaren för hela skadan utan en 
del därav, ansvarar han endast för den del av skadan som hänför sig till hans 
eller hans medhjälpares vållande. En sådan proportionering är väl närmast 
en spegelbild av möjligheten till jämkning, som transportören kunde vidta 
då samverkande skadeorsaker legat till grund för skadan. I 
konventionsförslaget kommer dessa regler istället klart till uttryck som en 
del av avsändarens ansvar gentemot tranportören, en lösning som jag anser 
vara pedagogisk och riktigt placerad, då en av konventionens huvudmål var 
just att balansera ansvaret mellan transportör och avsändare. 
 
Denna balans och samverkan mellan parterna i syfte att var och en skall 
kunna genomföra sina plikter enligt konventionen och transportavtalet på 
bästa möjliga sätt, anser jag vara ett positivt nytt inslag i 
ansvarsförhållandet. Det märks att man har velat tillerkänna information och 
instruktioner en viktig rättsverkan, och i linje med detta har även 
transportören en viss skyldighet att upplysa om sådant som avsändaren 
behöver veta för att kunna fullgöra sina plikter. Dessa avsändarens plikter 
sträcker sig ganska långt i konventionsförslaget och något annat ansvar än 
just vållande för avsändaren skulle framstå, enligt min mening, som 
nästintill oskäligt betungande för denne.  
 
Detta ansvar för upplysningar om hur godset skall hanteras framgår 
visserligen mer uttryckligt än i HVR, Hamburgreglerna och SjöL, men 
regeln är dock inte ny i sjörätten. Detta ansvar kan jämföras med 
avsändarens ansvar för gods som fordrar särskild vård. I 
konventionsförslaget tycks dock något mer än ren kommersiell hänsyn ligga 
bakom regleringen av avsändarens ansvar gentemot transportören, nämligen 
frågan om sjösäkerhet. Vem kan bättre uppfylla förutsättningarna för en 
säker resa än en avsändare som jämte skadeståndsansvar är bunden av 
plikterna att lämna information till transportören? 
 
Kravet på införande av ett ansvar för avsändarens dröjsmål hör också hit. 
Mot bakgrund av dagens höga tempo i shippingvärlden, det ökade antalet 
containrar och ökade krav på säkerhet är det inte en långsökt slutsats att 

 49



avsändarens dröjsmål vid godsbefordran av styckegods till sjöss kan 
medföra stora ekonomiska förluster för transportören. Trots detta valde man 
att inte reglerna frågan om avsändarens dröjsmål i konventionen. Detta var 
enligt min mening ett stort misslyckande, eftersom ett sådant ansvar för 
avsändaren verkligen kunde motivera en kodifikation av samtliga 
avsändarens plikter gentemot transportören, då nästintill samtliga av dessa 
är starkt förknippade med just avsändarens ansvar för dröjsmål. Nu får 
frågan om avsändarens ansvar vid dröjsmål istället avgöras med tillämpning 
av nationella regler, vilket kan komma att leda till disharmonisering och en 
urholkande effekt av konventionsförslagets bestämmelser om avsändarens 
ansvar gentemot transportören. 
 
 Parterna kan endast omförhandla sina i konventionen givna plikter under 
förutsättning att detta explicit framgår av konventionstexten. Slutsatsen är 
alltså att ifall det nya konventionsförslaget skulle ratificeras och träda ikraft, 
en hel del revideringar av SjöL skulle bli nödvändiga.  
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