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En minst sagt oroande utveckling
För några dagar sedan inträffade ett par allvarliga incidenter i form av motorbränder ombord på
äldre flygplansmodeller av typen Boeing 747 och 777. Under en flygning till Honolulu den 20
februari tvingades ett av United Airlines plan nödlanda i Denver efter det att motorn på den
högra vingen hade börjat brinna. I samband branden började motordelar lossna och falla till
marken. Ett par dagar senare tvingandes på motsvarande sätt ett fraktplan tillhörande Longtail
Aviation nödlanda i Liège, Belgien, efter det att motordelar hade börjat lossna under flygningen.
En kvinna som befann sig på marken skadades lindrigt av de nedfallande delarna. Båda planen
var utrustade Pratt & Whitney 4000-112-motorer. Incidenterna följer på en tidigare incident i
december förra året då en Boeing 777 tillhörande Japan Airlines tvingades nödlanda på Okinawa
efter det att vänstra motorn nödstoppats. Till följd av det inträffade har nu flera flygbolag tagit
flygplanstypen Boeing 777 ur trafik.
Det återstår att se vilken eller vilka orsakerna är till de allvarliga incidenterna. Haverikommissioner i USA och Nederländerna arbetar med frågan. Hur som helst är utvecklingen oroande.
Även om säkerhetskraven inom luftfarten är stränga går det inte att bortse från att konkurrensen
inom näringen sedan länge är mycket hård samt att delar av flygplansflottan är ålderstigen.
Pandemin har också kopplat ett närmast ekonomiskt strupgrepp på näringen då stora delar av
trafiken ställts in på grund av reserestriktionerna. Med många flygplan på marken, en raserad
ekonomi och såväl den flygande som tekniska personalen drabbad av COVID-19 finns risken
att rutinerna eftersätts och att säkerheten i branschen som helhet sjunker. Utredningarna får visa
exakt vad som ligger bakom incidenterna, men en sak vet vi redan. Oavsett hur strängt
regelverket än är blir säkerheten aldrig bättre än de människor som är satta att hantera den. Låt
oss hoppas att de inträffade incidenterna inte utgör början på en ny trend.
Professor Johan Schelin
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Båtjuridik

Frågor som rör tillämpningen av
bestämmelser om farvatten, farleder och hamnar i förhållande till
fritidsbåtar vållar inte sällan problem. Professor em. Hugo Tiberg
diskuterar här ett regelverk av svårnavigerad natur.
De olika vattenområdena
Reglerna om farvatten kan i grova drag
delas in i sådana som berör den internationella havsrätten och de som berör nationell
rätt. De förra är en del av folkrätten och i
stort sett gemensamma för alla stater,
medan de senare varierar beroende på jurisdiktion. Det har alltsedan antiken varit
omstritt om enstaka nationer kan utöva
kontroll över havet, men numera fastslås i
den allmänt erkända havsrättskonventionen
(UNCLOS) att havet utanför vissa angivna
kustzoner är fritt för sjöfart för fartyg från
alla stater, medan de nämnda kustzonerna
ger berörda stater en viss kontroll över
passerande fartyg. För Sveriges del är dessa
zoner inre vatten, det vill säga allt vatten
inne i landet och kustfarvatten som är
beläget innanför de baslinjer som vid vår
örika kust mestadels går mellan olika skär
och kobbar utanför kusten, samt därutanför yttre vatten (territorialhavet) till en
bredd av tolv sjömil från baslinjerna. Där
utländskt vatten möter, såsom i stor utsträckning gentemot Norge, Danmark och
på flera håll Finland, bestäms gränsen enligt
överenskommelse, mestadels längs mittlinjen. Territorialvattengränsen utgör sedan
Sveriges riksgräns till sjöss.
Sveriges inre vatten är i princip underställt
nationell kontroll, men omfattande överenskommelser med främmande länder och
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internationellt tillmötesgående (comity)
medför en utbredd acceptans av utländska
fartyg i dessa vatten med begränsningar för
inrikes befordran (cabotage). På det öppna
territorialhavet medger UNCLOS en
allmän rätt för utländskt tonnage till oskadlig genomfart, som i princip ska vara obruten och inte får störa några förhållanden i
kuststaten. Dessutom gäller särskild frihet
till transitpassage genom internationellt
viktiga sund såsom Öresund, Bornholmssundet och Ålands hav. I syfte att undvika
att vissa folkrättsliga bestämmelser rörande
internationella sund ska bli tillämpliga har
även vissa internationella korridorer i gränsvattnen mot Danmark bildats.
Havet utanför de nationella zonerna är i
princip fritt för passage av fartyg med bestämd nationalitet. Nationaliteten ska visas
med genom förande av korrekt nationsflagga, vilken i fråga om fritidsfartyg som
utgångspunkt är densamma som för ägarens medborgarskap. Visar ett fartyg inte en
bestämd nationsflagga är det inte skyddat
enligt havsrättskonventionen och löper risk
att stoppas och undersökas vid varje misstanke. Vad som utgör en korrekt nationsflagga regleras i lagen (1982:269) om
Sveriges flagga. Under senare år synes efterlevnaden av skyldigheten att föra en korrekt
nationsflagga ha luckrats upp. Vissa båtägare har till exempel med inspiration från
Danmark börjat föra en tvåtungad flagga.
Sådana flaggor kan dock inte anses utgöra
korrekta nationsflaggor. Den svenska flaggan finns endast i två varianter, den tretungade örlogsflaggan som förs av örlogsfartyg och den tvärskurna flaggan som förs
av övriga fartyg. Att föra felaktig flagg är
inte straffsanktionerat men kan leda till avsevärda problem utomlands. Enligt uppgift
lär den tyska kustbevakningen ha prejat en
svensk fritidsbåt som förde den så kallade
Bohusflaggan och beordrat denna att hissa
korrekt flagg.
Den närmare användningen av svenskt
vatten är beroende av en för vårt land unik
uppdelning mellan allmänt och enskilt vatten,
beroende på områdenas belägenhet. Det
avser inte någon skillnad mellan statligt och
privatägt, utan allmänt i det här sammanhanget innebär vatten utom enskilt ägande,

medan enskilt är sådant som hör till fastigheter, vare sig dessa ägs av privatpersoner, företag eller staten.
Allmänt vatten utgörs främst av det öppna
havet, men finns därutöver i de fyra stora
sjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren och
Storsjön i Jämtland. Övrigt vatten är enskilt, med en sedvanerättsligt bestämd
gränsdragning mot allmänt vatten. Något
förenklat kan detta beskrivas som att
ostkustens skärgårdar upptar mestadels
enskilt vatten avgränsat mot allmänt av
sund om högst 1 kilometers bredd, samt att
västkusten har mer allmänt vatten, även
inne i de sydligare större fjordarna. Strandvatten är, även i allmänt vattenområde,
enskilt vid fastland och kring öar om minst
100 meter längd ut till 300 meter respektive
till tremeterskurvan, om den går längre ut.
Holmar under denna längd följer som regel
vattnets karaktär (kronoholmar, i allmänt
vatten), men om de är av ”beaktansvärd
storlek” och faktiskt utnyttjas kan enskild
äganderätt göras gällande; enligt 1766 års
fiskestadga antas de då tillkomma närmaste
strandfastighet om de ligger inomskärs.
medan det krävs bevis om tillhörighet till en
fastighet eller samfällighet om de är utomskärs.
Det allmänna vattnet tillhör ett obestämt
rättssubjekt, kallat ”det allmänna” (gemensamt för alla svenskar) och vars intressen
som regel förvaltas av staten genom Kammarkollegium och i viss mån genom Sjöfartsverket. Här råder inte som förr någon
särskild befogenhet för staten att utfärda
tillträdesförbud eller utlysa militära skyddsområden med sådant förbud för utlänningar, utan här gäller i princip rätt till fri
passage och även att lägga till och landstiga
vid holmar och skär som kan ingå i området, och för svenskar att fiska och i övrigt
utnyttja vattnet.
I enskilt vattenområde råder strandägare i
princip över vattnen efter gränsmärkning
eller närhet till strand gentemot grannfastighet eller till gräns för allmänt vatten.

(fortsättning)

Eftersom strandägaren kan vara staten, är
statsägt vatten i denna mening enskilt, och
sådant vatten kallas ibland kronovatten. Till
skillnad från allmänt vatten, där passageoch landstigningsrätt följer av själva begreppet, gäller här allemansrätten, som
anses mer vidsträckt i vattenområden än till
lands och som innefattar allmän rätt till
passage, ankring och tilläggning vid oanvänt landområde, men ingen allmän rätt till
fiske och inte heller till att ändra i naturen
till exempel genom att flytta sten för att
ordna en provisorisk tilläggsplats.

Färdselrätten
En allmän rätt till passage (färdselrätt) och
uppehåll består alltså i svensk rätt både på
allmänt och enskilt vatten. Den allmänna
färdselrätten begränsas av att färden inte får
vara störande för omgivningen och naturligtvis inte heller vålla skada. Störande inslag kan avse högt motorljud, vågbildning
genom hög fart eller nära passage och inte
minst envis runtkörning, som praktiseras
bland annat med vattenskotrar och lett till
ett knappast tillämpat förbud mot sådana
farkoster utanför allmän farled. Otillbörlig
är också passage helt inpå tomtmark och
privata bryggor, fastän bedömningen nog
kan lämpas något efter omständigheterna
och passagens karaktär. Skadegörande är
förbifart som ger överdrivet svall och skadar bryggor och strandanläggningar eller
andra båtar, varvid både straff och skadestånd kan ifrågakomma. Vid organiserad
verksamhet som medför störning eller
skada kan vitesföreläggande utverkas.
Vågbildning kan orsaka naturskador genom
erosion. Längs vissa fartygsleder i våra skärgårdar har stränder urgröpts, strandlinjer
förändrats och mindre sandskär till och
med sköljts bort genom sug från passerande fartygstrafik. Ansvar och ersättningskrav
för sådana skador försvåras av problem
med att utpeka en viss förövare. I ett uppmärksammat rättsfall instämdes Sjöfartsverket av strandboende på Marö i Furusundsleden med krav på ersättning för sådana skador, men kravet underkändes av
vattenöverdomstolen Svea Hovrätt (6 juni
1988 DTV 16/88), varpå de sökande gav
upp sina försök att utpeka något visst rederi
som vållande.
Allmänt tillåtlig är även ankring, invid
strand eller i naturhamn men på behörigt
avstånd från tomtmark. Ankringsförbud
kan utfärdas av länsstyrelse, bland annat vid
känsliga anläggningar som kablar och vattenledningar, och verkningarna av sådana
förbud är som senare utvecklas normalt
beroende av regelmässig skyltning. Av
strandägaren uppsatta förbudsskyltar är i
sig verkningslösa men kan förekommande
fall tänkas användas för markering av att
den aktuella platsen av hemfridsskäl inte
kan anses tillåtlig för ankring. Strandägaren
kan också vid behov vända sig till länsstyrelsen för dess eventuella beslut i frågan,
varpå strandägaren kan tänkas av länsstyrelsen bli anvisad som skylthållare.

Även tilläggning vid naturstrand är tillåten,
däremot inte vid tomtmark. Vad som här är
tomtmark är inte klart fastlagt, men tomtägarens behov av en hemfridszon har alltmer kommit att vägas mot allmänhetens
intresse av strandpassage och därvid lett till
minskade tomtomfång. Dessa resonemang
avser emellertid passage, medan både ankring och tilläggning innebär uppehåll, som
kan bli betydligt mer störande och snarare
är att jämföra med tältning till lands, vilket
knappast anses godtagbar direkt inpå tomtmark. För tilläggning i naturhamn kan nog
för praktiska behov sägas att man inte bör
lägga till där man ser bostadshus eller anslutande byggnader vid strand. Vid en isolerad brygga på naturmark anses man dock
få lägga sig tillfälligt medan man själv är i
närheten, men man får inte lämna båten ensam.
En omdiskuterad fråga gäller utläggning av
boj på annans vatten, varmed kan jämställas att man slår ner en förtöjningspåle
(”vraue” på västkusten) i sjöbotten, båda
förfaranden som uppenbart avser en längre
tids förtöjning. Ett äldre rättsfall, NJA 1940
B 791, från västkusten tycks visa på otillåtlighet, men räckvidden är osäker och
strandägaren måste kanske påvisa olägenhet för att kunna kräva flyttning. De bojar
som Svenska Kryssarklubben har utlagda i
skyddade lägen runt våra kuster grundas på
avtal med vattenägarna och godtas därför
allmänt.
För vissa seglingsområden gäller inskränkningar i färdselrätten på grund av särskilda
intressen. Det kan gälla vitala säkerhetsintressen, vilken tidigare ansetts motivera
tillträdesförbud för utlänningar i stora delar
av våra skärgårdar men numera ersatts av
den mer anpassningsbara Skyddslagen
(2010:305), som har ett vidare skyddsomfång och en mer nyanserad skyddsmetodik.
Lagens ansvarsregler är skarpa, och särskilt

Försvarsmaktens omfattande tillträdesförbud har föranlett många ingrepp mot båtfolk som missat de inte alltid tydliga utmärkningarna.
Ytterligare inskränkningar avser ordningsregler meddelade av länsstyrelserna efter
samråd med Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och Kustbevakningen. Det kan
särskilt avse sådant som fartbegränsningar
och ankringsförbud, publicerade i länsstyrelsernas föreskrifter och för sin verkan
vanligen beroende av i beslutet föreskriven
skyltning. Sådana regler bör också finnas
återgivna på sjökort och i Sjöfartsverkets
Underrättelser för sjöfarande (Ufs).
Med hänsyn främst till naturintresset kan
regeringen vidare förklara statsägda områden som nationalparker, med angivna inskränkningar i rörelsefriheten, medan länsstyrelse eller kommun kan utfärda regler
om naturreservat och om djur- och fågelskyddsområden, avlysta för människobesök helt eller under angivna delar av året.
Även dessa begränsningar ska kungöras
och brukar även anges på sjökort och i Ufs.
Dessutom föreskrivs regelmässigt att de
ska vara skyltade. I intresset av rättvisa och
praktiskt framtvingande anges ofta sådan
skyltning som förutsättning för straff vid
överträdelse.
Sjötrafiken kan också rent faktiskt hindras
av olika slags anläggningar, såsom kraftledningar och andra elektriska ledningar.
För anläggning av starkströmsledningar
krävs enligt Ellagen (1997:857) så kallad
nätkoncession av Energimarknadsinspektionen. För sådana ledningar i eller över ett
område för sjötrafik ska även Sjöfartsverket
höras, och vid bygget ska beaktas att ledningen utformas så att den inte orsakar risk

(fortsättning)

Foto: Okänd.
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åberopa någon särskild rättsgrund för färd,
som urminnes hävd eller servitut.
I vattenmålet NJA 1958 s. 215, krävde båtägare vid Tullingesjön, Albysjön och Vårbyfjärdens inre del Stockholms vägförvaltning på ersättning för att de fått sin tillfart
till Mälaren hindrad av förvaltningens nya
motorled vid Fittja (1996 flyttad till Vårbybron). Kungl. Maj:t hade för ändamålet
avlyst allmän farled som tidigare gick in i
sjöarna, för fart med en masthöjd av över 6
meter. För avlysningen i sig utdömdes
ingen ersättning, men i fråga om brobygget
noterades att från Albysjön och Vårbyfjärdens inre del bedrivits sjöfart ut på Mälaren
åtminstone sedan 1600-talet, medan Tullingesjön blivit tillgänglig först genom en år
1900 grävd kanal. Ägare av fastigheter vid
Albysjön och inre Vårbyfjärden kunde därmed grunda sin talan på urminnes hävd,
medan båtägare utan strandfastigheter eller
med strandfastigheter vid Tullingesjön
endast kunde åberopa den envar tillkommande rätten att färdas på annans vatten.
Ersättning tilldömdes de förra men inte de
senare.
I NJA 1971 s. 8 sökte flygaren ”Spökis”
Andersson ersättning av Östersunds stad
för minskad vattentillgång till flygverksamhet, sedan staden genom brobyggnader försvårat tillgången till start- och landningsmöjlighet vid ett vattenområde som
Andersson arrenderade av staden. Ingen
ersättning utdömdes, eftersom arrendet
inte gav Andersson någon ”särskild rätt” till
det berörda området och inte heller grannelagsregler gav stöd för kravet.

M25 nr 42 Sjö-Gun. Foto: Johan Schelin.

eller hinder för trafik; särskilda regler ges
också om ledningens flyttning och annan
justering på dess ägares bekostnad vid ändring av leden eller dess trafik.
Uppstår ändå skada av el i en starkströmsledning svarar anläggningens innehavare
enligt elsäkerhetslagen (2016:732) med viss
jämkning vid medvållande från den skadelidandes sida. I en dom från Stockholms
tingsrätt (17 feb 1982 T 5/81 DT 2/82)
hade en seglare sjösatt sin båt strax öster
om den 1,2 meter höga bron till Helgö i
Mälaren utan att se en 5 meters elledning
som korsade sundet lite längre österut utan
varningsskylt på den sidan. Då båtens avdrift österut plötsligt stannade, försökte
seglaren starta sin utombordsmotor men
svimmade av en kraftig elstöt och måste
sjukskrivas. Ledningsägaren menade att en
sådan plats inte är något ”område för sjötrafik” där sådan trafik ska behöva beaktas,
men rätten fastställde att ledningsägaren
svarade strikt enligt redan då gällande regler, samt att ouppmärksamhet av seglaren
inte motiverade någon jämkning men väl
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ett avdrag för ett eget ansvar enligt skadeståndslagen avseende nödvändig reparation
av ledningen.
För telefonledningar och andra svagströmsledningar saknas motsvarande specialreglering för vattenområde, och då inte
heller tillståndstvång gäller kan ingen effektiv kontroll över sådana ledningar påräknas,
med viss begränsning för allmän farled, på
grund av farledshållarens rådighet över sådant vatten.
Hinder i vatten kan också vara broar, vägbankar och bryggor av olika slag. För att
uppföra sådana krävs regelmässigt tillstånd
av mark- och miljödomstol, men för obetydligare ingrepp kan det undvaras. Det är
påtagligt hur både ansökningar och tillstånd
alltmer prioriterat landtrafiken gentemot
sjöfarten, som fått nöja sig med allt lägre
fria höjder varigenom särskilt segelbåtspassager blivit alltmer förhindrade. Någon
ersättning för förlust av allemansrättslig
färdselrätt utgår inte, men kompensation
kan ifrågakomma om en sjöfarande kan

Beträffande andra hinder i farvatten har
med verkan från 2018 har införts ett nytt
kapitel 11 a i sjölagen om vrak i svenska och
angränsande vatten, enligt en internationell
konvention från 2007. Reglerna berör bara
fartyg som blivit vrak genom sjöolycka och
kompletterar för sådana de senare berörda
reglerna om vrak i allmän farled. Här åläggs
befälhavare eller redare skyldighet att rapportera händelsen till Sjöfartsverket, som
ska utmärka vraket om det medför fara, och
om så är fallet måste fartygsägaren, eller vid
dennes försummelse Sjöfartsverket, se till
att vraket avlägsnas eller undanröjs.

Farleder
Med farled avses vanligen en inrättad led,
antingen utritad som ett streck på sjökort
eller på ett eller annat sätt utmärkt för sjöfartens behov. För sträckningar som eljest
blivit hävdvunna eller annars är användbara
för sjötrafik använder Sjöfartsverket termen sjövägar.
Rörande kvaliteten på farleder i allmänhet
tillämpar Sjöfartsverket en uppdelning i
fyra klasser, varav klass 1 och 2 är avgiftsbelagda leder för storsjöfart, medan
klass 3 används av fritidsfartyg och av
nyttotrafik som inte betalar farledsavgift.

(fortsättning)

Klass 4 är de så kallade fritidsbåtlederna, i
vilka Sjöfartsverket i viss utsträckning ombesörjer utprickning.
Mer generellt urskiljs som en särskild grupp
av farleder de allmänna, men här i helt annan
mening än för allmänt vatten. Med allmän
farled får numera, enligt lagen (1983:293)
om inrättande, utvidgning och avlysning av
allmän farled och allmän hamn (farledslagen) med tillhörande förordning (1998:
898), förstås en farled som Sjöfartsverket
har utpekat och registrerat såsom varande
allmän. För sådant utpekande ska leden
vara ”av väsentlig betydelse för den allmänna samfärdseln”, men leden kan även
avse fiskerinäringens eller fritidssjöfartens
behov. Sjöfartsverkets val av sådana leder
sker efter inhämtande av regeringens miljöprövning. Sjöfartsverket upptar fastställda
allmänna farleder jämte allmänna hamnar
(nedan) i en förteckning, som är normgivande för vilka områden som har denna
karaktär. Såsom allmän farled inrättas gärna
en farled som är enda vägen till en viss ort
eller ett visst område. Det kan röra sig
farbara vattendrag eller kanaler men också
om sund och leder som bildar den enda infarten till ett visst område. Även sådana
leder har drabbats av brosänkningar som
försvårar sjöfarten och i många fall lett till
avlysning, helt eller för fart över en angiven
höjdbegränsning.
Vid sänkningen av Lidingöbron (MÖD
2008:42) hade brons öppningsmekanism
redan varit ur funktion i flera år, varför den
fria höjden i praktiken minskat från 12 till 6
meter. Före den definitiva sänkningen hade
leden avlysts, fastän den alternativa vägen
för de seglare som annars kunnat passera
bron blivit 25 kilometer längre.
Strömsholms kanal förbinder ett stort område (bl.a. Barkensjöarna från Fagersta till
Smedjebacken) med Mälaren och världshaven. Här har av gammal hävd varit
allmän farled och livlig sjötrafik med en fri
höjd som 1944 begränsades av ett brobygge
till 5,5 meter. I regeringsbeslut 19 maj 1961
beslöts för omläggning av E 18 att vägen
ska korsa leden på en bro av endast 2,5
meters höjd, med en angiven plan att
höjning skulle ske till 4 meter när leden görs
om till motorväg. Inför anläggandet av
motorvägen har staten dragit öronen åt sig
och förklarat sig ovillig att bekosta en sådan
höjning.
Göta älvsleden från Västerhavet till Vänern
begränsas i höjd endast av Älvsborgsbron
om 45 meter och Angeredsbron om 47
meter. Öppningsbara är bland annat Göta
älvsbron om 18,3 meter och Jordfallsbron
längre upp i älven om 11 meter. I lagakraftvunnen dom 4 maj 2016 M 8396-14 har
Mark- och miljööverdomstolen godtagit en
lyftbar älvbro i Göteborg av 13 meters
normalhöjd och 28 meters högsta höjd,
vilken väntas medföra ett stort antal dagliga
öppningar och långa väntetider för segel-

båtar, något som domstolen inte sett som
någon ”otillåten påverkan på riksintressen
för friluftsliv och turism”. Denna lägre bro
väntas vara färdigställd under innevarande
år.
Den som inrättar och driver en allmän
farled (vanligen Sjöfartsverket) har för det
ändamålet rådighet över vattenområdet
och kan utan behov av fastighetsägarens
tillstånd vidta de åtgärder som erfordras, till
exempel muddring och sprängning av
hindrande stengrund. Både vatten och omgivande land kan dessutom tas i anspråk för
inrättande av fyrar, båkar, bojar, prickar
och andra sjösäkerhetsanordningar, och
om fartyg sjunker i allmän farled har
Sjöfartsverket en särskild uppgift att se till
att vraket blir undanröjt. Förutom nämnda
sjösäkerhetsanordningar används i alla
slags farvatten varnings- och anvisningsskyltar, så kallade sjövägmärken. De kan
avse kraftlednings- och brohöjder, men de
kan också utgöra förbudsmärken avseende
ankring eller fartgräns, enligt i föreskrifter
införda länsstyrelsebeslut.
En särskild uppgift som i första hand
åligger Sjöfartsverket är sjömätning av våra
kustvatten, medan särskilda vattenområden
och särskilda behov ofta tillgodoses av
andra aktörer. Sjöfartsverkets ansvar är inte
särskilt koncentrerat till allmän farled, men
i rättspraxis har detta knutits till särskilda
trafikrisker. I NJA 1983 s. 1 SHD Tsesis anförde Högsta domstolen således att den
berörda skadan inträffade i en led för ”stora
och svårnavigerade fartyg”, och att denna
därför bort prioriteras i karteringsarbetet.
Upprätthållandet av farleder med tillhörande sjösäkerhetsanläggningar och sjökortsangivelser åligger som antytts mestadels
Sjöfartsverket, men det kan också åligga
kommuner, kanalbolag eller hamnar. Särskilt i insjöar förekommer det att båtklubbar eller andra ideella organisationer
åtar sig uppgifter som sjökartläggning,
utprickning och i flera fall anordnande av
fyrar; ett exempel är Siljan i Dalarna. Den
som ålagts eller åtagit sig sådana uppgifter
betecknas vanligen som farledshållaren.
När grundstötningar och andra skador
uppstår på fartyg genom felaktig utprickning eller felaktiga djupangivelser, aktualiseras farledshållarens eller sjökortsframställarens skadeståndsansvar. Det rör sig
genomgående om ansvar för underordnades handlingar, där praxis tidigare var
mycket restriktiv, men där numera gäller ett
principalansvar både för företag och staten.
Rättspraxis har däremot avvisat tillämpning
av det strängare ansvaret för myndighetsutövning även där Sjöfartsverket stått för utprickning och sjömätning.
I det ovan nämnda Tsesisfallet hade en rysk
tanker grundstött i farleden mellan Landsort och Södertälje med ett oljeutsläpp som
följd. Grundet fanns på en plats som skulle

vara tillräckligt djup enligt sjökortet och
som dessutom låg i vit fyrsektor. Eftersom
dessa fel hade registrerats vid pågående
mätningar men inte hunnit bearbetas vid
tiden för grundstötningen, ansåg Högsta
domstolen, med avvisande av myndighetsansvar, att även om utvärdering av resultaten måste ta sin tid, borde Sjöfartsverket
ändå ha prioriterat områden som trafikeras
av stora och svårnavigerade fartyg, och att
staten, bland annat av den anledningen,
måste svara för skadorna. I rättsfallet ND
1987 s. 64 Svea José Marti rörande en
likartad farled friades däremot staten för
sjökortsfel trots att sjökortet utan att vara
direkt felaktigt gav intryck av att grundstötningsplatsen borde hålla erforderligt
djup. Grundstötningen ansågs istället bero
på att lotsen i den rådande tjockan gjorde
en missbedömning och anvisade en kurs
alltför långt till babord i leden, något som
redaren svarade för.
Det är alltså främst i själva farleden som
ansvarig myndighet anses skyldig att markera befintliga grund. Det sagda betonas
starkt i två rättsfall från finska Högsta
domstolen. Sålunda friades staten i ND
1989 s. 147, där fartyget Arctic Wasa strax
utanför farledsbegränsningen gått på ett
sedan tio år noterat men i sjökortet icke
angivet grund, och liknande i ND 1993 s.
70, där Bore King sneddat in i en smal
passage i inloppet till Hangö och därvid
gått på ett omärkt grund utanför passagen.
Rättsläget har inte ändrats genom senare
nordisk rättspraxis (se ND 2009 s. 217
Rocknes, jfr äv. ND 1997 s. 17 Tor).
I Sjöfartsverkets farleder är handelssjöfarten belagd med avgifter, vilka hos verket
bekostar större delen av dess uppgifter.
Fritidsfarten är tills vidare inte belastad
med sådana kostnader. Däremot uttas
kanalavgifter, broöppningsavgifter och
slussningsavgifter som i Sverige upplevs
som mycket höga i jämförelse med motsvarande på kontinenten.

Hamnar
Med hamn kan avses såväl ett naturligt
skyddat område som en viss anläggning.
Var gränserna för en hamn ska dras är inte
alltid klart. Exempelvis Stockholms hamn
kan sägas rymma flera anläggningar i form
av kajområden för kommersiell trafik liksom separata båthamnar särskilt för fritidsbåtar.
Allmän hamn är en parallell till allmän farled, underkastad samma tillståndsreglering
och förtecknad i samma register. Den ska,
liksom allmän farled, fylla ett allmänt samfärdselintresse, varmed här i första hand
avses handelssjöfart. Innehavet av en sådan
hamn bestäms liksom för allmän farled inte
av vattenägande utan av den rådighet som
tillkommer den som i Sjöfartsverkets register är angiven som hamninnehavare.

(fortsättning)
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De flesta allmänna hamnar innehas i denna
mening av kommuner, antingen direkt eller
genom kommunala bolag, men ett antal så
kallade industrihamnar innehas av företag
vilkas särskilda behov den ifrågavarande
hamnen tillgodoser. För fritidsbåtars behov
arrenderas ofta hamnområden ut till
båtklubbar eller företag som mottar båtar
på sina egna villkor.
En allmän hamn ska i princip vara öppen
för all trafik. Tillträde får vägras främst på
grund av platsbrist. Besökande måste dock
följa hamnens ordningsregler och ledningens anvisningar, och fritidsbåtar är ofta
hänvisade till särskilda tilläggningsområden. För långtidsliggare som anses påverka
stads- eller landskapsbilden kan ställas krav
på bygglov. Med hänsyn till behovet av tillgänglighet finns regler om tvångsflyttning
av fartyg.
I en allmän hamn svarar innehavaren likt en
farledshållare för vattenområdets säkerhet
genom exempelvis utprickning och att
hamnen håller det djup som utlovats och
anges i sjökortet. Ett begränsat område och
intensivt användande motiverar noggrannare kontroll än i lederna. I fråga om
handelsfartyg har ansvar utdömts när uraktlåten ramning eller annan undersökning
av att angivet djup har lett till skador (se
ND 1928 s. 198 Macedonia och ND 1974 s.
96 Vale).
Avgiftssättningen i allmän hamn är inte helt
fri. Bortsett från en ny europeisk hamnförordning som inte berör fritidsbåtar utan
endast viss nyttotrafik, gäller en del begränsande regler. Finns en enda hamnoperatör får denne inte missbruka en dominerande ställning till oskäligt avgiftsuttag;
finns flera hamnoperatörer får de heller
inte bedriva konkurrensbegränsande samarbete. Drivs hamnen i kommunal regi
finns ytterligare begränsningar.
En särreglering finns i lagen (1981:655) om
vissa avgifter i allmän hamn som inte gäller
normala hamnavgifter utan passerande
trafik. Den innebär att innehavare av allmän hamn får vid sidan av listpris för kajeller förtöjningsplatser ta betalt för passage
genom området för färd både till privat
lastageplats i hamnen (enklavtrafik) och,
under förutsättning att hamnanläggningar
eller tjänster typiskt varit till nytta för
trafiken, till plats utanför hamnen (passagetrafik). Bestämmelserna gäller dock inte för
kusthamnar i det transeuropeiska transportnätverket (TEN), och de tillämpas heller inte i fråga om fritidsbåtstrafik.
Vid otillåten förtöjning eller brott mot anvisningar eller ordningsregler i hamn kan
avvisning ske. För att genomdriva sådant
mot den som motsätter sig finns flera
verktyg. Det kan ligga nära till hands för en
hamn eller en båtplatsinnehavare att själv
flytta en felförtöjd båt, men det är skäl att i
första hand meddela båtägaren och ge
denne tillfälle att själv flytta sin båt och
meddela att den annars blir flyttad. Flyttar
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Neptunkryssaren nr 7 Septima. Foto: Bobby Cyrus.

man den utan tillsägelse kan detta komma
att bedömas som självtäkt (brottsbalken 8
kap. 9 §). För att undvika detta bör
båtägaren meddelas med en lapp eller dylikt
alternativt bör båten läggas inom synhåll.
Om flyttningen sker i direkt anslutning till
felförtöjningen bör detta inte bedömas som
självtäkt i och med att besittningen återtagits ”å färsk gärning”. Flyttning måste
vidare ske med aktsamhet, och den flyttade
båten får inte lämnas på en plats där den är
utsatt för skaderisk. Om båten faktiskt
skadas vid eller på grund av förflyttningen
kan den som har flyttat båten ådra sig
skadeståndsansvar. En oberättigad flyttning kan också tänkas ge båtägaren rätt till
handräckning för att få båten återställd.

Handräckning är annars en metod för
hamn- eller bryggägaren att frigöra en olagligt upptagen båtplats när platsavtal saknas,
och så kallad särskild handräckning som
direkt prövas av kronofogdemyndigheten
kan sökas om en hamn- eller bryggplats
hålls otillåtet ockuperad och hindrar ägarens besittning. Problemen med ockupation av hamn- och bryggplatser har ökat i
takt med att priserna på äldre begagnade
segelbåtar fallit. Det är numera inte ovanligt
att sådana båtar används av hemlösa och
missbrukare som bostad.

(fortsättning)

I ett rättsfall från Nacka tingsrätt (3 aug.
2009 Ä 3581-09) hade skeppet Charlotta av
Stockholm en längre tid blockerat Tjärkajen vid Gasverket i Stockholm och inte
flyttat trots upprepade uppmaningar. Kajägaren sökte särskild handräckning, varemot skeppsägaren påstod att han hade ett
nyttjanderättsavtal. Kronofogdemyndigheten fann inte detta bevisat och beslöt avhysning. Inte heller tingsrätten fann att det
förelåg ett sådant avtal, varför avvisningen
verkställdes.
Om omedelbar bortforsling är angelägen,
kan beslut fattas interimistiskt. Det kan
vara fallet om det berörda fartyget läcker
olja eller befaras sjunka. Båda dessa risker
godtogs rättsfallet NJA 2017 s. 1033 rörande skeppet Normy. Skeppet låg förtöjt utan
tillstånd vid fastighetsbolaget K:s brygga på
Kvarnholmen i Nacka. På grund av risken
för oljeläckage och sjunkning beviljades interimistisk kvarstad, och fartyget fördes
bort samt skrotades till en hög kostnad. K
hölls sedan ansvarig för bortforslingskostnaden eftersom fartygsägaren var oförmögen att betala. Däremot ansågs inte K vara
ansvarig för skrotningen, eftersom denna
inte ansågs vara omfattad av begäran om
verkställighet.
Har båtägaren något slags stöd för anspråk
på platsen, exempelvis ett avtal som har
löpt ut, är hamn- eller platsägaren hänvisad
till vanlig handräckning. Någon materiell
prövning görs inte av kronofogdemyndigheten, men svaranden anmodas att inom en
angiven tid inkomma med skriftligt svar;
uteblir svar kan begärd flyttning verkställas.
Om svaranden däremot bestrider inom
angiven tid, kan sökanden inom fyra veckor
skriftligen begära att målet ska överlämnas
till tingsrätt; uteblir sådan begäran avskrivs
målet.
Om det aktuella fartyget ligger i allmän
hamn och hindrar behörigt nyttjande av
hamnen eller ligger varaktigt i strid mot
gällande bestämmelser, finns ännu kraftigare rättsmedel att tillgå. Enligt lagen (1986:
371) om flyttning av fartyg i allmän hamn
har hamninnehavaren rätt att själv flytta
fartyget, normalt efter meddelande till fartygsägaren men i brådskande fall genast,
med sådant meddelande i efterhand.

vikande av onödig skada och olägenhet.
Statlig eller kommunal flyttning mot fartygsägarens vilja eller utan hans vetskap
utgör myndighetsutövning och medför ett
långtgående principalansvar för anlitade
medhjälpares handlingar och vidare, liksom
allmänt för egendom i annans förvar, ett
presumtionsansvar vid uppkommen skada,
det vill säga en bevisbörda för att skadan
inte orsakats av vare sig myndigheten eller
den som utför flyttningen. Här kan också
uppstå fråga om nedsättning av skadestånd
på grund av ägarens eventuella medverkan.
I en enskild hamn är inte flyttningslagen
tillämplig, utan då får andra metoder tillgripas. Vid avtalsbrott såsom försummad
betalning av hamnavgift eller vid tveksam
rätt till hamnliggande kan hamnägaren uppsäga hamnliggaren för avflyttning. Möjlighet och verkan härav varierar med hamnliggarens grund för sitt platsanspråk. En
upplåtelse av en bestämd kajplats mot
ersättning betecknas ibland som ett lägenhetsarrende och är då underkastat tvingande regler i jordabalken (JB). En sådan
regel gäller just uppsägning, med en
slutperiod som enligt jordabalken löper på
lång tid och är bunden till viss fardag en
gång om året. Dessa regler kan möjligen
tillämpas vid uttryckligt arrende på obestämd eller lång tid men inte rimligen vid
avtal som avsetts upphöra före närmsta
fardag, till exempel platsupplåtelse för en
sommar eller en avsedd liggetid på några få
dagar. I avsaknad på avtalsstöd lär då ingen
särskild uppsägningstid kunna åberopas för
uppsägning på grund av regelbrott eller avtalsbrist, utan uppsägning bör kunna ske
med omedelbar verkan.
En särskild situation råder i en fritidsbåtshamn där rätten till plats såsom tidigare
nämnts kan vara knuten till medlemskap i
en båtförening. Förlust av medlemskap

medför då även förlust av båtplatsen. För
en ideell förening är domstolarna emellertid
i princip förhindrade att pröva medlemsfrågor, även om dessa får konsekvenser för rätten till en båtplats, såvida inte
denna rätt har uppenbart ekonomisk innebörd. Om en utesluten båtägare inte fullgör
en flyttningsdom, kan föreningen, sedan
domen vunnit laga kraft ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten.
Slutligen ska här nämnas några särskilda
flyttningsmöjligheter tillgängliga även på
andra platser än i allmän hamn. Om en båt
ligger förfallen och övergiven på en sådan
plats, kan markägaren eventuellt få den
flyttad enligt miljöbalkens regler om
nedskräpning. Anmälan ska då ske till
tillsynsmyndigheten för området, vid hamn
vanligen kommunen, som kan förelägga
ägaren att flytta eller låta flytta fartyget och
kan förena sådant föreläggande med vite.
Om föreläggandet inte följs, har myndigheten möjlighet att själv eller genom Kronofogdemyndigheten låta verkställa flyttningen på den felandes bekostnad. Om en båt
eller ett vrak hittas i ”saltsjön” eller vatten
förbundna med den och ingen ägare kan
spåras, kan föremålet såsom sjöfynd
anmälas till Polisen, eller Kustbevakningen
eller Tullverket för vidare befordran till
polisen, som ska ombesörja efterlysning i
Underrättelser för sjöfarande (Ufs) eller på
annat sätt. Om ägaren inte anmäler sig
inom angiven tid tillfaller föremålet anmälaren.
Avslutningsvis erinras om Sjöfartsverkets
ansvar för att avlägsna vrak i allmän farled.
För hinder mot fiske gäller regeln även för
vrak utanför allmän farled. Genom Nairobikonventionen har ansvaret vidgats till
farliga vrak i andra vatten såvitt de uppkommit genom sjöolycka, men allmänna
regler saknas fortfarande för borttagande
av störande vrak och övergivna fartyg. •

Slutord
D
Hugo Tiberg är professor em. i sjörätt samt
ordförande i Axel Ax:son Johnsons stiftelse för sjörätt och annan transporträtt. Han är även aktiv i
Svenska Kryssarklubben.

Det tre gånger sjunkna skeppet Björg i
Karlstads allmänna hamn har föranlett flera
tvister om lagens tillämpning. I mål T 311005 i Värmlands TR 20 juni 2007 klargjordes
att placering vid en kaj som upplåtaren innehar med tomträtt från kommunen inte
innebär att kommunen skulle vara betagen
sin flyttningsrätt. Uttalanden i den fortsatta
tvisten antyder att redan det förhållandet
att fartyget fanns i allmän hamn skulle ge
behörighet enligt lagen (Björg i HovR V.
Sv. T1352-18 s. 2), kanske dock inte i en
enklavdel för särskild båtverksamhet (jfr
SOU 1974:24 s. 49).
Hamninnehavarens flyttning måste liksom
fortsatt förvaring ske med omsorg för und-

Hugo Tiberg till rors ombord på M25 nr 42. Foto: Johan Schelin.
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Debatt
Ansvar for skader voldt ved autonome fartøy
Av Trond Solvang och Arne Moss Westgård
I fremtiden blir vi i økende grad omgitt av robotikk av ulik art. På
landjorden er ulike prosjekter på gang med uttesting av førerløse
busser, blant annet i Oslo og på Forus ved Stavanger. På sjøen er det
første førerløse fraktefartøyet, Yara Birkeland, under bygging, med
planlagt kommersiell drift på strekningen Brevik, Larvik og Hærøya
ved Porsgrunn. I Trondheim pågår et pilotprosjekt i regi av NTNU
med en førerløs passasjerferge, tenkt å inngå som tilbud i bybildet; ved
hjelp av app eller annet signal lar den seg påkalle for transport over
bykanalen.
Utviklingen av læren om det objektive ansvar – en forutsetning
Foruten egenverdien av at norsk næringsliv er i front på teknologiutvikling, dreier disse
prosjektene seg om driftseffektivisering og miljøvennlige transportalternativer; alle de nevnte
transportmidlene er batteridrevne. Men ingen teknologi er ufeilbarlig. Uhell og skader ved
bruk av førerløse biler og skip må påregnes. Erstatningsretten får da en sentral rolle. Et
tilbakeblikk er her av interesse:
For mer enn 100 år siden, som svar på den industrielle revolusjon, utviklet norsk Høyesterett
en erstatningsrettslig lære som påla skadevolder ansvar uten hensyn til skyld, såkalt objektivt
ansvar. Dette var revolusjonerende – og fremsynt. Læren hadde ingen direkte parallell i øvrige
lands øverste domstoler, heller ikke i våre nordiske naboland, som holdt fast på den
grunnleggende idé om skyldansvar; at noen måtte være å bebreide for at ansvar kunne
pålegges.
Høyesterett fant at tradisjonelt skyldansvar var uegnet som svar på de nye faremomenter som
den tekniske utviklingen medførte. Sagt enkelt: Den som bringer inn i samfunnet aktivitet
eller virksomhet med iboende skadevoldende egenskaper, bør ta konsekvensen når slike
egenskaper fører til skade. Det lar seg her ofte ikke påvise menneskelige feil, og anvendelse

(fortsättning)
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”You are one constant
in a sea of variables.”
– Mr. Robot

av skyldansvar ville dermed i mange tilfeller
frarøve skadelidte det erstatningsvern de
fortjente.
Høyesteretts lære om objektivt ansvar tok
ulike former. Det kom blant annet til
uttrykk i transportnæringen, ved teknisk
svikt i biler, skip, tog og sporvogner. Et
eksempel: I 1927 sviktet bremsesystemet på
en sporvogn. En mann ble fastklemt og
døde senere av skadene. Høyesterett uttalte
at «et uheld som dette bestaaende i, at noget
har klikket i vognens maskineri, er et rent
bedriftsuheld som bedriften selv maa ha
ansvar for».
Denne fremsyntheten hos Høyesterett ble
på flere livsområder bekreftet ved at modellen ble innlemmet i senere lovgivning,
blant annet i vår tids bilansvarslov. På
andre livsområder ekspanderte Høyesterett
sin ulovfestede lære.

Sjøretten og det objektive ansvar
Utviklingen som her er skissert, har ikke
bare historisk interesse. Vår tids tekniske
revolusjon er ikke av mekanisk art, men
dreier seg om ulike former for robotikk;
elektroniske styringssystemer kombinert
med kunstig intelligens. Som for 100 år siden gir denne teknifiserte utviklingen en ny
risikoprofil overfor omverdenen. Menneskelig handlemåte og feil står ytterligere
perifert. Ulike former for teknisk svikt tar
over risikobildet. Selv om slike automatiserte styringssystemer blir sikkerhetsklarert
før bruk, vil erfaringsmessig noe gå galt. Et
dramatisk eksempel fra luftfart er Boeing
Max 8-ulykkene i 2018–2019, hvor flyenes
høydereguleringssystem ga feilutslag og var

vanskelige å overstyre manuelt – og flyene
styrtet.
Vi er da tilbake til Høyesteretts fremsynthet
for 100 år siden. Skulle selvkjørende biler
påføre skade, er skadelidte rettslig sett godt
ivaretatt gjennom bilansvarslovens system.
Derimot, skulle tilsvarende uhell skje med
autonome skip, er forholdet et annet. Her
stoppet nemlig Høyesteretts utvikling opp,
og Høyesterett har på et vis malt seg inn i
et hjørne.
Kursendring ble markert i en sentral dom
fra 1973. Saken gjaldt ubåten Uthaug som i
neddykket tilstand kjørte i og skadet en trål,
slept etter et fiskefartøy. Ubåtnavigatøren
trodde at ubåtens sonarutstyr ville gi lydekko fra nedsunkne tråler, noe som viste
seg feilaktig. Feiloppfatningen ble likevel
ikke funnet å bero på uaktsomhet, slik at
Staten ble frifunnet – og med uttalelsen om
at læren om objektivt ansvar «har liten plass
i sjøretten». Begrunnelsen er ikke særlig
eksplisitt, men peker i hovedsak på at

sjøretten er dominert av skyldregler, blant
annet ved skipskollisjoner – regler som er
internasjonalt fundert. Man kan derfor si at
Høyesteretts fremtidsrettede tenking for
100 år siden har, billedlig, støtt på skjær i
sjøen.
Dette gir et paradoks. Fremtidig skade ved
robotikk og autonome biler vil, som vi har
sett, lede til objektivt ansvar. Ved skade
forårsaket av autonome skip er det høyst
usikkert hva Høyesterett vil komme til.
Mye taler derfor for at lovgiver her bør på
banen for å løse floken. Det vil nok i vår tid
oppleves som uholdbart dersom skadelidte
ved slike uhell ikke sikres krav på
erstatning, men må gå den usikre veien om
skyldansvar – noe Høyesterett selv innså
for over 100 år siden, da skyldansvaret ble
forlatt til fordel for læren om objektivt
ansvar.
Professor Trond Solvang,
Nordisk Institutt for Sjørett, UiO
Advokatfullmektig Arne Moss Westgård,
Advokatfrmaet Wiersholm, Oslo

Krönikan har tidigare publicerats i Morgenbladet
den 3 december 2020. Den har omarbetats något
för att passa Sjörättsbibliotekets form.
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Rättspraxis

Bör Estoniadomen överklagas?
Av professor Johan Schelin

Den 8 februari 2021 avkunnade
Göteborgs tingsrätt dom i rättegången mot de journalister som åtalats för att ha organiserat dykningar
på vraket efter passagerarfärjan
m/s Estonia. Domen väcker en rad
intressanta frågor som bör prövas
av högre instans.
Omständigheterna i målet var i korthet
följande: Den 23–24 september 2019 lät ett
team lett av journalisterna LA och HE
sänka ned en dykrobot för att filma vraket
under ytan. Framförallt filmades ett tidigare
okänt hål i färjans skrov. Filmen användes
sedan i produktionen av den tevesända
dokumentären Estonia – fyndet som förändrar allt.
Trots att de båda journalisterna medgivit att
de har dykt inom det avlysta området friades de av tingsrätten. Det gällde även om
det enligt ordalydelsen i 5 § lagen (1995:
732) om skydd för gravfriden vid vraket
efter passagerarfartyget Estonia (Estonialagen) föreskrivs att den som bryter mot
dykförbudet ska dömas till ansvar enligt
svensk lag. Jurisdiktionen är enligt Estonialagen med andra ord universell till sin natur.
Skälet till att lagstiftaren valt att utsträcka
lagens tillämpningsområde på det sättet är
intresset av att i största möjliga utsträckning
skydda gravfriden trots att vraket ligger på
internationellt vatten. Den svenska lagen
bygger på en internationell överenskommelse mellan Estland, Finland och Sverige
till vilken även andra länder har anslutit sig.
Tingsrätten friade LA och HE med motiveringen att dykningarna hade företagits
från en tyskflaggat fartyg och att Tyskland
valt att inte ansluta sig till den inter-
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10

nationella överenskommelsen. Att tillämpa
bestämmelsen i 5 § Estonialagen och därigenom utöva jurisdiktion över internationellt vatten och fartyg flaggade i andra
stater som befinner sig där skulle enligt
domstolen strida mot folkrättens principer.
Domstolen synes emellertid ha missförstått
vad den så kallade flaggstatsprincipen såsom den kommer till uttryck i 1982 års
havsrättskonvention innefattar. För det
första utgår tingsrätten i domen från den
felaktiga föreställningen att det fartyg som
användes för dykningarna skulle utgöra
tyskt territorium – närmast en flytande tysk
ö – och att tyska rättsvårdande myndigheter
av den anledningen skulle ha exklusiv jurisdiktion över fartyget. Detta är emellertid en
föreställning som sedan länge övergivits
inom folkrätten. Exklusiviteten i fråga om
jurisdiktion över fartyg som befinner sig på
internationellt vatten är enligt det moderna
synsättet begränsad till frågor som rör
exempelvis fartygets konstruktion, besättningens rättsförhållanden och liknande.
Även om en annan stat än flaggstaten inte
får ingripa mot det främmande fartyget på
internationellt vatten genom att exempelvis
borda detta kan den förstnämnda staten
mycket väl ha straffrättslig jurisdiktion i
fråga om handlingar som begås av dess
medborgare ombord utan att detta på något
sätt kommer i konflikt med flaggstatsprincipen.
Med tanke på det ovan nämnda framstår
det som anmärkningsvärt att domstolen i
domskälen hänvisar till kravet på dubbel
straffbarhet i 2 kap. 2 § andra stycket
brottsbalken (BrB). I nämnda bestämmelse
regleras att i fråga om brott som begåtts av
svensk medborgare utomlands döms inte
till ansvar om gärningen är fri från ansvar
enligt lagen på gärningsorten. Det tyska

fartyget kan emellertid knappast betraktas
som gärningsort i och med att fartyget inte
utgör tyskt territorium. Gärningsorten i det
här fallet utgörs av istället internationellt
vatten. Snarare gäller att utöver den särskilda regleringen i Estonialagen hade det i
det nu aktuella fallet varit möjligt att direkt
tillämpaa bestämmelsen i 2 kap. 2 § första
stycket 1 BrB enligt vilken svenska medborgare som begår brott utom riket kan
dömas enligt svensk lag. För brott begångna av svenska medborgare inom ett
område som inte tillhör någon stat (internationellt vatten eller luftrum) gäller visserligen begränsningen i 2 kap. 2 § andra
stycket BrB att svensk domstol saknar
jurisdiktion om påföljden endast kan bli
böter, men det undantaget aktualiseras inte
här eftersom brott mot Estonialagen är
belagt med fängelse i upp till två år.
Om den friande domen vinner laga kraft
kan konsekvenserna också komma bli allvarliga. En lagakraftvunnen dom skulle
öppna för dykningar från fartyg registrerade i länder som inte har anslutit sig till den
internationella överenskommelsen även i
de fall dykningarna företas i andra syften än
rent journalistiska. I värsta fall kan det leda
till att Estonia inte längre betraktas som en
grav utan som vilket vrak som helst från
vilket makabra ”souvenirer” kan hämtas
upp av diverse amatördykare.
Sammantaget framstår det som anmärkningsvärt, inte minst med tanke på konsekvenserna, att en tingsrätt väljer att på ett
så öppet sätt döma i strid med ordalydelsen
i svensk lag. Frågan uppkommer om tingsrätten ändå inte har låtit sig förledas av det
vällovliga syftet bakom dykningarna, speciellt som staten aviserat att vraket bör
undersökas ytterligare med anledning av
vad som framkommit genom dokumentären. Frågan är dock om domstolen hade
resonerat på samma sätt om det hade varit
fråga om regelrätt gravplundring. I linje
med vad som förespråkades av den skiljaktige nämndemannen borde hänsyn till
syftet med dykningen snarare ha tagits
inom ramen för påföljdsbestämningen än i
skuldfrågan. Med tanke på det framtida
skyddet av Estonia som gravplats talar
starka såväl juridiska som etiska skäl för att
domen bör överklagas och saken prövas i
högre instans. •

