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4.1.Transpordiliigi- ja viisi valikut mõjutavad tegurid
Transpordiliikide all mõeldakse mere-, siseveeteede-, õhu-,
raudtee- või maanteevedusid ja nendega kaasnevaid
teenuseid.
Transpordiviis on kindlal veoliigil mingi konkreetse
tehnoloogilise lahenduse kasutamine (nt kallurveod,
paakveod jms maanteevedudel) ning selle tehnoloogiaga
kaasnevad teenused.
Transpordipolügoon on selline geograafiline ruum koos
seal paikneva taristuga, kus
toimuvad transpordilogistilise ahela protsessid ja kus
osutatakse teenuseid.
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Transpordileping on tarneahelas vajalike teenuste
osutamise leping, k.a. veoteenus
Veoleping on veoste füüsilist vedamist käsitlev
töövõtuleping ja reeglina ei sisalda muude teenuste osutamist
Müügilepingust tulenev kohustus transpordilepingu
sõlmimiseks sõltub lepingus valitud tarnetingimusest.
Transpordilepingu sõlmimine usaldatakse üldjuhul sellele
osapoolele, kellel on suurem kogemus konkreetses
piirkonnas tegutsemiseks või kes suudab korraldada seda
protsessi mõistlikumal kombel

Pank

Pank

Agent

Agent

garant

garant

ostja

müüja

Ekspedeerija

Ekspedeerija

Vedajad

Vedajad

Kindlustus

Kindlustus

toll

toll

Otsuse transpordiliigi ja veoviisi valiku osas langetab
üldjuhul lepingu pool, kellel lasub kohustus sõlmida
veoleping ja kes tasub veo eest. Mõnikord on seda mõistlik
otsustada koos ekspedeerijaga.
Tihti seatakse transpordiviisi valikul eesmärgiks kõige
odavam ja/või kiirem meetod. Praktikas on need kaks
eesmärki vastuolulised e. kehtib seaduspärasus

Mida kiirem, seda kallim
Lisaks ajale ja veohinnale on vaja teada ka teisi
usaldusväärsust mõjutavaid tegureid
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Veoliigi –ja viisi valikut mõjutavad kriteeriumid
1. Müügilepinguga fikseeritud ühe poole kohustus

veolepingu sõlmimiseks. Seega esmane veoliigi- ja viisi
valik sõltub ühe poole subjektiivsest eelistusest.
2. Veetavate kaupade omadused mõjutavad nii
transpordiliigi ja -viisi valikut kui ka veohinda
3. Ajategurist tulenev piirang transpordiliigi ja –viisi
valikul. Kui saadetisega on kiire, määrab see
transpordiliigi valiku. Ainus mõeldav probleem on see,
kui palju ollakse valmis maksma.

4. Veomarsruut seab veoliigi valikule piirangud lähtuvalt
järgmisest:
-veopolügooni geograafilistest iseärasustest
-veopolügoonil paiknevast taristust tulenevalt (kui puuduvad
maanteed ja raudteed, ei saa maismaavedusid kasutada);
-lühikesed vahemaad ei võimalda mõningaid veoliike
kasutada nende suhtelise kalliduse tõttu ja vastupidi.
5. Kaubapakend tuleb planeerida valitud transpordiviisi
järgi

6. Saadetise suurus. Arvesse tuleb võtta eri transpordiliikide
kandevõimet ja piiranguid taristu kasutamise osas.
7. Transporditeenuse kvaliteet.
-Teenuste sagedus ja rütm (kõrgem sagedus annab parema
võimalus hilinemiste ärahoidmiseks)
-Kokkulepitud veograafikust kinnipidamine ja ajalubaduste
täitmine (JIT-teenus).
-Paindlikkus veoste mahu muutumise ja ajagraafikute
täitmise osas.
-Teenuse osutaja valmisolek riskide maandamiseks
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8. Muud kulumõjurid.
-väikepartiilised saadetised tõstavad veokulu, võimaldavad
samaaegselt hoida kokku ladustamiskulusid;
-nõuded ja seega ka kulud pakendamisele eri veoliikide
korral erinevad
-veosekindlustusmaksed ja hoolduskulud sõltuvad veoliigist
ja-viisist , veopolügoonist;
-suuremate veosekoguste korral on võimalik saada
veotariifides hinnasoodustusi;

2.2. Veoliikide võrdlus I
Veoliikide võrdlus kiiruse järgi (rong= 100%)

rong

100

auto

200

meri

60…70

lennuk

150…300

torutransport

40…50

1. märts 2021
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2.2. Veoliikide võrdlus II

Hinnang erinevatele veoliikidele:

NÄITAJA

RONG

AUTO

LAEV

LENNUK TORU

KULUD

3

4

2

5

1

AEG, KIIRUS

3

2

4

1

5

USALDATAVUS

2

1

4

3

5

VÕIMEKUS

2

3

1

4

5

TURVALISUS

2

1

4

3

5

2

1

4

3

5

KÄTTESAADAVUS
1- soodsaim
1. märts 2021

5- halvim
12
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Maanteevedude korraldamise iseärasused
Kaasajal kõige levinum veoliik
Positiivsed tegurid autotranspordis:
+paindlikkus, juurdepääs peaaegu igasse kohta
+ei nõua oma infrastruktuuri olemasolu
+“door to door” teenus, suur manööverdusvõime
+kauba kohaletoimetamise suur kiirus, lühematel veomaadel
võrreldav lennutranspordiga
+kiire töösserakendamise kiirus
+marsruutide optimeerimise võimalus tiheda teedevõrgustiku
olemasolu tõttu
+ökonoomsus väiksemate saadetiste korral
+tiheast konkurentsist tingitud kvaliteet, kliendisõbralikkus
+madalad nõuded pakkimisele, suur arv eritüübilisi veokeid
1. märts 2021
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Maanteevedude korraldamise iseärasused II
Negatiivsed faktorid:
-suhteliselt kõrged veotariifid
-väike veovõime
-riiklikult ülereguleeritud ja muude transpordiliikidega
võrreldes diskrimineeritud (pääs veoturule, kabotaaž, sõiduja puhkeaja piirangud)
-keskkonnakahjud, infrastruktuuri koormatusest tingitud
sotsiaalsed probleemid

1. märts 2021

15
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Maanteevedude korraldamise iseärasused III
Vedudealane seadusandlus:
✓ Autoveoseadus- reguleerib juurdepääsu veoturule
✓ EW Võlaõigusseadus (pt.42)- veolepingud siseriiklikel
vedudel CMR-konventsioon- veolepingute sõlmimise
põhimõtted tahvusvahelistel maanteevedudel
✓ ELEA Üldtingimused 2015

✓Vt. maanteevedude tehnilised vahendid

Raudteevedude korraldamise iseärasused I
+veod on regulaarsed, häireteta töö aastaringselt ja ööpäev läbi,
puhkepäevadel, riigipühadel
+suur läbilaske- ja veovõime, võimalik vedada suuri koguseid pikkade
vahemaade taha
+ energiakulu ja vedude omahind suhteliselt madal
-kõrged terminalikulud
-vilets kättesaadavus
-väga kõrged püsikulud infrastruktuuri kulude tõttu
-vähene paindlikkus, ajaliselt pikk etteplaneerimine
-veod üldjuhul eeldavad autotranspordi kaasamist
Järeldus: sobilik suurte kaubakoguste veol pikkade vahamaade
taha
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Raudteevedude korraldamise iseärasused II
Euroopa raudtee peamised probleemid:
✓ erinev rööpmevahe- enamik Euroopa riike, USA, Hiina 1453
mm, Hispaania ja Portugal 1676 mm, Iirimaa 1600 mm
✓ Venemaa, SRÜ, Balti riigid ja Soome 1520 mm
✓ erinevad elektrisüsteemid
✓ erinev laadimisprofiil ja lubatud kandevõime
✓ erinevad liikluse juhtimise süsteemid
✓ rongide koostamine on aeganõudev ja kallis
✓ erinevad suhtlemiskeeled, kultuur ja turvalisus
✓ Erinevad seadusandlikud baasid (SMGS, COTIF)

Euroopa riikide raudteedel kasutatakse veerevkoosseisu ja
veoste gabariitide erinevaid standardeid.
Balti riikide, Soome ja SRÜ riikide raudteedel on lubatud
laius kuni 3750 mm,
kõrgus kuni 5300 mm.
Veose lubatud laius on 3250 mm.

Euroopa 1453 mm raudteel kehtivad kaks veeremi
gabariitide standardit.
Veeremi gabariit MC (0-2 VM):
max kõrgus 4650 mm ja max laius 3150 mm.
Veeremi gabariit MC (0-3 VM) :
max kõrgus 4280 mm, max laius 3150 mm.
Ida- ja Lääne-Euroopa veeremite gabariitide standardite
võrdlusest on näha, et kõige olulisemad erinevused on
veerevkoosseisu kõrguse gabariidi puhul
Vt. raudteevedude tehnilised vahendid
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Üldist lennuvedudest
Lennutransport on peamine transpordiviis teatud kauba gruppide
veos igapäevaselt üle maailma. Mõned tähtsamad artiklid on:
-post
-kõrgtehnoloogilised detailid ja seadmed
-laevade ja lennukite varuosad
-eksklusiivsed toiduained
-väärissaadetised ( raha ja väärismetall )
-erikaubad mille lühikene transiitaeg on ülioluline ( nt.
Elusloomad )
Lennutranspordi kaubamahtude RTK ( Revenue Ton Kilometers )
osakaal on ca 5 %

Vedude tehnoloogia lennutranspordis
Lennutranspordis toimuvad muutused lennufirmade
transpordiahela ülesehituses.
Kui 10a. tagasi toimus ka regionaalne ettevedu nn. HUB
lennujaama lennukitega, siis järjest enam lennufirmad
fokusseerivad end lendudele suurte HUBide vahel e. „nn“
POINT-to-POINT lendudele.
Seega lennutransport muutub järjest enam kombineeritud
transpordiliigiks
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Kombineeritud veotehnoloogia eelised
✓ Lennukompaniid saavutavad vaid HUBide vahel

opereerides märgatava kulude kokkuhoiu, kuna kokkuvedu
teostatakse “road feederi“ põhimõttel
✓ „Road feederi“ põhimõttel kokkuvedu võimaldab
lennuvedudega haarata ka piirkonnad, kus õhuvedude
infrastruktuur puudub
✓ Täiendavad tehnilised piirangud lennukitele väikestes
lennujaamades takistavad lennuvedajate töö
organiseerimist
✓ Otselendudel, mis toimuvad lähtelennujaamade ja HUBide
vahel, laaditakse üldjuhul kiiremaid kaupu ning posti

Kokkuvõtteks transpordiliigi- ja viisi valikul
Transpordiprotsess klassikalises mõistes koosneb mitmest
veoprotsessist. Seega veonduslülisid on transpordisüsteemis
tavaliselt rohkem kui üks. Põhivedu võib omakorda koosneda
mitmest etapist ja võib olla kombineerunud eri veoliikidest.
Keerukate veoahelate korrastamine on kaasa toonud rea
tehnoloogilisi lahendusi intermodaalse transpordi
valdkonnas ja ellu on kutsutud multimodaalse transpordi
lepingureeglid (UNCTAD/ICC Rules).

Erinevad veoliigid kui veonduslülid tarneahelas
Müüjad

TERM 1

PORT 1

1. märts 2021

Ostjad

TERM 2

PORT 2

27

9

3/1/2021

3.1.2. Veolepingud
„Kaubaveolepinguga kohustub üks isik (vedaja) teise
isiku (saatja) ees vedama vallasasja (veos) sihtkohta
ning andma selle üle kolmandale isikule (saajale).
Saatja kohustub selle eest maksma vedajale tasu
(veotasu) ning kaubaveolepingule kohaldatakse töövõtu
kohta sätestatut.“
Võlaõigusseadus, peatükk 42 § 774.

❑ Veolepingu korral on tegemist kolme veost huvitatud

isikuga – kaubasaatja, -vedaja ja -saaja, kuigi lepingu
osapooli on kaks. Samal ajal sõltuvalt müügilepingu
tarneklauslist võib veolepingu sõlmida nii müüja kui ka
ostja. Seetõttu kaubasaatjana võib esineda nii üks kui ka
teine.
❑ Veoleping sõlmitakse analoogselt kaupade ostumüügilepingute sõlmimisega,
pakkumusnõustumuspõhimõtetel.
❑ Rahvusvaheliste veolepingute kohta kehtivad reeglid
määravad ära ka lepingupoolte õigused, kohustused ning
ka lastikirja ja/või veokirja vormi ja kasutamise tingimused.

Raudteeveod
COTIF-konventsiooni veolepingu kokkuleppe CIM, [Uniform
Rules for International Carriage of Goods by Rail (CIM)6 –
(COTIF) of 9 May 1980].
SMGS-kokkulepe (Соглашение о Международном
Железнодорожном Грузовом Сообщении7) 1951; e
Rahvusvahelise Raudtee Kaubaveo Kokkulepe8 (RRKK).
Maanteeveod
Rahvusvahelise Kaupade Autoveolepingu konventsioon9 (CMR)
(Convention on the Contract for the International Carriage of
Goods by Road10, 1956).
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Mereveod
-Haagi-Visby reeglid (International Convention for the
Unification of Certain Rules of Law Relating to Bills of
Lading11. 1924; Hague-Visby Rules).
-Hamburgi reeglid (The United Nations Convention on the
Carriage of Goods by Sea12) (1978 jõustus 01.11.1992)
(tänaseks on ühinenud 34 riiki).
-Rotterdami konventsioon (United Nations Convention on
Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or
Partly by Sea13) (2009) (ei ole jõustunud 2012. aasta
alguseks).

Lennuveod
-Varssavi konventsioon. [Convention for the Unification of
Certain Rules Relating to International Carriage by Air14,
signed at Warsaw on 12 October 1929 (THE WARSAW
CONVENTION)] and The Hague protocol15 (Protocol to
amended the Convention for the
Unification of Certain Rules Relating to International
Carriage by Air signed at Warsaw on 12 October 1929, Done at
Hague on 28 September 1955).
-Montreali konventsioon (Montreal convention: Convention
for the Unification of Certain Rules for International Carriage
by Air16 – Montreal, 28 May 1999).
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Mereveo osalised
Lastivedaja- isik, kes sõlmib lastiandjaga mereveo lepingu
Lastiandja- mereveolepingu vastaspool
Kauba saatja- isik, kes annab kaubad veoks üle. Saatja ja
lastiandja võivad olla üks ja sama isik

4.2.2. Mereveolepingud
Prahtimine kujutab endast laeva andmist kas veoks (kaupade
tramp- või liiniveod) või tähtajaliseks kasutamiseks
prahilepingu alusel. Prahilepingu üheks pooleks on
laevaomanik/operaator ja teiseks pooleks prahtija.
Prahituru all mõeldakse laevade poolt transporditeenuste
osutamise või selliste osutamise eelduste loomise sfääri

Sõltuvalt sellest, sõlmitakse prahileping vedaja ja
müüja/ostja vahel otse või kasutatakse selleks esindajate
või vahendajate abi, eristatakse mõisteid
✓ “Laevade prahtimine”
✓ “laevade prahtimise vahendamine”.
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Prahtimine kujutab endast laeva andmist kas veoks või
tähtajaliseks kasutamiseks prahilepingu alusel. Prahilepingu
üheks pooleks on laevaomanik ja teiseks pooleks prahtija.
Kasutatakse, kui võimalike laevade ja kaupade arv, laevade
tööregioon ja võimalike töötingimuste valik on suhteliselt
piiratud või on tegemist laevade prahtimisega kinnistel
prahiturgudel.
Liinivedudes kujutab prahtimistegevus veoteenuste
osutamise või kaupade broneerimist.

Prahtimise vahendamine kujutab teenuse osutamist
üheaegselt kahele osapoolele – kaupade leidmist
laevaoperaatoritele ja laevade leidmist kaubasaatjatele
Kasutatakse, kui prahilepingu võimalike osapoolte arv on
suur ja need ei ole varem omanud omavahelisi ärikontakte.
Kasutatavad prahilepingute vormid on ühtsed mõlema
prahtimisviisi jaoks.
Eestis osutavad prahtimise vahendamise teenuseid põhiliselt
mereagentuurid.
Prahtimise vahendamise tegevus ei ole Eestis litsenseeritav.

Prahtimistegevuse korraldamine
Prahtimise protseduur prahtimise vahendamisel:
Päring kaubaomanikult (tema brokkerilt) laeva leidmiseks:
-Kauba detailne kirjeldus, tehingu üldmahud, partiilisus
-Kauba laadimiseks valmisoleku aeg (layCan)
-Laadimis-lossimissadamad
-Laadimistingimused, lossimistingimused
-Prahiidee (eelneva kogemuse puudumisel soovitav)
-Soovitav prahilepingu tüüpvorm
-Prahtijapoolne komisjoni(aadressi)tasu
-Eritingimused (kui on)
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Päring laevaomanikult (tema brokkerilt) kauba leidmiseks
peab sisaldama:
-Avaneva laeva nimi ja tehniline kirjeldus (eelnevalt
tundmatu laeva korral)
-Laeva avanemise positsioon (sadam) ja kuupäev
-Soovitav veo suund (sadamad, piirkonnad)
-Soovitav kaup
-Eritingimused (kui on)

Prahilepingu koostamine
Kui pooled on jõudnud läbi brokkeri mõlemaid pooli
rahuldavate tingimusteni, valmistab brokker ette vastavalt
väljakujunenud tavadele või kliendi soovile kas nn. Fixture
Recap’i või formaalse tšarteri kolmes eksemplaris
Kui mistahes osapool on volitanud brokkerit allkirjastama
tšarterit enda nimel, võib brokker selle allkirjastada koos
märkusega “As agents for…”.

4.2.2.1. Prahilepingute üldine liigitus
Tšarter – kasutatakse tramplaevanduses, samuti laevade
tähtajalise prahtimise lepingute vormistamiseks
Booking-Note – tellimuskiri, kasutatakse liinilaevanduses
suhteliselt väikeste kaubapartiide veotellimuste vormistamiseks
Berth-Note – kasutatakse põhiliselt tramplaevanduses
mittelaevapartiiliste kaupade veol, mõnikord – ka liinilaevanduses
graafiku alusel liikuvate laevade puhul
Fixture-Note – kasutatakse tramplaevanduses, dokument omab
ajutist iseloomu, hiljem asendatakse tšarteriga
Konossement/mereveokiri – täidab prahtimislepingute
funktsioone ainult piiratult, tavaliselt koos vedaja (liini) töö
üldtingimuste ja broneeringutega.
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Tšarter kui lasti mereveoleping
Tšarterveoleping on lastiveoleping, kus vedaja kohustuseks
ei ole üksikute kaupade vedamine, vaid laeva veoruumi
kasutamise võimaldamine kaupade vedamiseks. Veoruumiks
võib olla kogu laev, osa laevast või kindel laevaruum.
Lastiveoks sõlmitavaid tšartereid liigitatakse:
✓ Tšarter üheks reisiks (Single trip charter)
✓ Tšarterid järjestikuteks reisideks (Consequtive voyages)
✓ Generaaltšarterid (General Charter-party)
✓ Hooaja leping (Season contract)

Tšarterite liigitus
Tähtajaliseks prahtimiseks
Taim-tšarter – laev antakse kasutamiseks koos laevaperega, laevapere
ülalpidamise kulud kannab laevaomanik
Berbout-tšarter – laev antakse kasutamiseks ilma laevapereta, laevapere
komplekteerib ja selle ülalpidamiskulud kannab täielikult prahtija
Demise-tšarter – analoogne taimtšarteriga, kuid laevapere
ülalpidamiskulud kannab prahtija
Lastiveoks
Reisitšarter – tšarter sõlmitakse kas üheks või teatud arvuks
järjestikusteks reisideks ühtedel ja samadel tingimustel
Generaaltšarter tšarteri kehtivuse aeg on tavaliselt täpselt kindlaks
määramata. Sõlmitakse kindlateks veosuundadeks ja kaubaveoks.
Hooaja leping – kehtib analoogiliselt generaaltšarteriga kas teatud aja
jooksul või sõlmitakse kokkulepitud veomahu peale

Lastiveotšarteri põhilised tingimused
1. Üldandmed
✓ Tšarteri väljatöötaja, kooskõlastaja, nimetus,
✓ Sõlmimise koht ja kuupäev (Place and date)
✓ Laevaomanik (laeva operaator) (Owner/Disponent owner,
Ship’s husband)
✓ Laevaomaniku pangaarve (Owner’s bank account)
✓ Prahtija nimi (Charterers)
✓ Laevaomaniku allkiri (Owner’s signature)
✓ Prahtija allkiri (Charterer’s signature)
✓ Täiendavate punktide arv (Number of additional clauses)
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2. Laeva tehnilis-ekspluatatsioonilised näitajad
✓ Nimi (Vessel’s name)
✓ Asendusõigus (Substitution)
✓ Arhitektuuriline tüüp (Type of construction)
✓ Mõõtmed (Dimensions)
✓ Merekõlbulikkus (Seaworthyness)
✓ Registriklass (Register class)
✓ Registermahutavus (Register tonnage)
-BRT - kõigi laevaruumide ja kinniste tekiehitiste täielik ruumala
-NRT-ruumala kommertskauba ja reisijate paigutamiseks
Mõõteühikuks on registertonn – 100 kuupjalga või 2,83 m3.

✓ Kogumahtuvus (GT)
✓ Dedveit (deadweight) lühend DW- laeva täielik

kandevõime. Laeva kaaluline veeväljasurve
Dedveit on ühe reisiga pealevõetava lasti maksimaalne
kogumass. Lasti hulka arvestatakse veetav kaup, reisijad ja
meeskond koos pagasiga, laevatarbed, kütus, vee- ja
toiduvarud.

✓ Puhas kandevõime (Carrying capacity)
✓ Trümmide ja vahetekkide arv ja konstruktsioon
✓ Luukide arv ja mõõtmed
✓ Lastitõstevahendid (Vessel geared/gearless)
✓ Lastiruumide kubatuur (Vessel’s cargo capacity)
✓ Kiirus (Speed)
✓ Vanus ja täiendav kindlustus (Year of building, Extra

insurance)
✓ Lipp (Flag)
✓ Asukoht

16

3/1/2021

3. Last/kaup (Cargo)
✓ Liik (Kind of Cargo)
✓ Taara ja pakend (Tare and packing)
✓ Ohtlik kaup/last (Dangerous cargo)
✓ Kogus (Quantity of cargo)
✓ Margin (Margin) –prahilepingu poolte õigus nõuda (vedaja
poolt) või esitada (kaubasaatja poolt) kaupa veoks mitte
täpses koguses, vaid teatud piirides (nn. “pluss-miinus…%).
✓ Asendusõigus (Cargo options) – kaubasaatja õigus esitada
veoks varem kokkulepitud kauba asemel mingi muu kaup

✓ Tekilast (Deck cargo) – kas on lubatud kauba paigutamine

kinniste laevaruumide asemel laevatekile, millises koguses,
millistel tingimustel
✓ Lastimis-lossimissadamad (Loading and discharging ports)
✓ Geograafilised optsioonid (Geografical options, range) –
prahtija õigus suunata laev laadimiseks ja/või lossimiseks
eelnevalt kokku leppimata ükskõik millistesse sadamatesse
teatud geograafilistes piirides.
✓ Rotatsioon (Rotation) – lastimis- ja lossimissadamate
külastamise järjekord.

✓ Korralduste andmine (Orders) – kui lähte- või sihtsadamad

ei ole prahilepingu sõlmimise ajal täpselt ja lõplikult
määratletud, vaid need määratakse prahtija (või
kaubasaaja) poolt hiljem, siis selline punkt reguleerib
vastavate korralduste andmise korda (millal, kelle poolt,
millises geograafilise punktis).
✓ Ohutu sadam (Safe port) – selle all mõeldakse sadamat
(koos juurdesõiduteedega – kanalid, lüüsid), millist võib
laev ohutult külastada vastavalt oma mõõtmetele ja
konstruktsioonile.
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✓ Alati ujuvil (Always afloat),– tingimusel “alati ujuvil” ei

tohi laev veetaseme kõikumistel sadamas mitte ainult
puudutada sadamabasseini põhja, vaid laeva kiilu alla peab
jääma ka meresõiduohutuse seisukohast vajalik kauguse
tagavara. Teisel juhul (mitte alati ujuvil, kuid ohutult
põhjal (n.a.a.b.s.a.)) on see lubatud, kui selline
põhjalelaskumine ei tekita laeva vigastamise ohtu (korpuse
murdumist või kohalikke vigastusi).
Sageli lülitatakse tšarteritesse tingimus “Always afloat
always accessible” (a.a.a.a.), mis tähendab seda, et sadam
peab olema ka alati juurdepääsetav.

4. Laeva etteandmine ja töötlemine
✓ Etteandmise lubatud esimene kuupäev (First
layday) – terminit kasutatakse lastimissadama kohta.
Kui kaupade lastimine toimub kinnikülmuvates
sadamates, kasutatakse mõiste “Laydays” asemel
mõistet “First open water”.
✓ Etteandmise lubatud viimane kuupäev (Cancelling
date) – laeva hilisemal etteandmisel loetakse seda
prahilepingu tingimuste rikkumiseks koos sellest
tuleneva vedaja vastutusega.

✓ Laadimis/lastimiskorraldused ja kauba esitamine

(Loading instructions and cargo presentation) – lastisaatja
peab õigeaegselt vedajale esitama kõik lasti kohta käivad
sadama-, tolli-, sanitaar- ja teiste eeskirjadega nõutavad
dokumendid ning vastutab vedaja ees kahjude eest,
millised tekkisid nende dokumentide hilinenud
üleandmise, nende ebaõigsuse või puudulikkuse tõttu.
✓ Eelinformatsioon (Preliminary notices)- täiendava teave
lasti ja laeva lähte- ja/või sihtsadamasse saabumise aja
kohta.
✓ Saabumisteatis (Notice of arrival) – informatsioon laeva
saabumisest sadamasse
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✓ Valmidusteatis (Notice of readyness) - informatsioon

laeva valmidusest lastimis-lossimistöödeks, laeva teade
sadamale, et laev on valmis kauba lastimiseks/ lossimiseks
ja millise kaubakoguse on ta margini õigust kasutades
vastu võtma. Täpset kaubakogust ei ole nõutav näidata
juhtudel, kui tšarteris on kokku lepitud täislasti peale (full
and complete cargo).
✓ Kaikoha ja lastimise-lossimise järjekorra ootamine
(Waiting for berth)
-“jooksvas järjekorras” (in regular turn)
-ilma järjekorrata ( free of turn)
-sõltumata vaba kai olemasolust (whether in berth or not)

✓ Kaipäevade arvestus (Laydays, Laytime) – prahilepingu või

muu õigusnormiga sätestatud aeg kaupade lastimisekslossimiseks.
✓ Lastimis-lossimisnormid (Loading and discharging rates)
… sadama tavade kohaselt (according to custom of the port)
… päeva laeva kohta (… days per vessel)
… tonni laeva kohta ööpäevas (.. tons per day per vessel)
… tonni luugi kohta ööpäevas (… tons per hatch per day)
…nii kiiresti kui laev suudab vastu võtta või välja anda (as fast as the vessel
can receive or deliver the cargo)
… normid sõltuvalt kaubakogusest (depending on quantity of cargo)
…“Diferentseeritud normid/libisev skaala” (sliding scale)

✓ Ümberhaalamine (Shifting) – määratakse, mitu

ümberhaalamist laeva kulul ja kaipäevade katkemisega on
prahtijal õigus nõuda lastimise või lossimise jooksul.
✓ Kaipäevade katkemine (Excepted periods)
-looduslikud – vihm, lumi, tugev tuul jne.
-streigid, lokaudid, võimuorganite keelud jne.
✓ Demeredži-dispatši määr (Demurrage-dispatch rates
and calculations) – demeredži (leppetrahv kaipäevade
ülekulu eest) määr sätestatakse tavaliselt konkreetse
summana laeva kohta ööpäevas. Dispatši (laevaomaniku
preemia prahtijale laeva ennetähtaegse töötlemise eest)
määr on reeglina 50% demeredži määrast.
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✓ Stividorikulud (Stevedoring expenses) – kaupade

lastimise-lossimisega seotud kulud. (liinitingimus)
Liner Terms- The Terms are from the perspective of the
shipping line and define which services ( for example loading
of the vessel, unloading of the vessel, stowage of the cargo in
the vessel, trimming of the cargo in the vessel, …) are included
and which services are not included.

Peamised liinitingimused (Liner terms)
)

CY (container yard) – tähendab, et pakutud hinna sees on
sadamas üks laadimine – sadamaterminalist laevale või
vastupidi. Konteineri laadimise veovahendilt või
veovahendile peab klient juurde maksma.
Näiteks tingimus LI/CY mereveo hinna pakkumise järel
tähendab, et pakkumine sisaldab konteineri vedu alates
konteineri sadamasse toimetanud veokilt
mahalaadimisest kuni sihtsadama konteinerterminali
laadimiseni. Konteineri sihtsadama terminalis veokile
laadimise tasu selline hind enam ei sisalda.
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✓ Tasandamine (Trimming) – puistlasti tasandamine

laevaruumides, sisuliselt – üks stividoritööde ja sellega
seotud kulude osa.
✓ Separatsioonimaterjalid (Dunnage and separation) –

sätestatakse, kes – prahtija või laevaomanik- on
kohustatud enda kulul andma kauba (ja ka laeva)
säilumiseks vajalikud materjalid.

❑ Prahiraha ja maksed (Freight and charges)
✓ Andmed prahiraha kohta (Freight rate and currency) –

prahiraha suurus ja kasutatav valuuta
✓ Prahiraha ettemaks (Percentage of freight payable at

commencement of discharge)
✓ Brokkeritasu suurus (Brokerage rate). Sõltub tehingu

mahust, sõlmimise kiirusest jne. Tavaliselt on ca 2,5 – 5,0%
prahiraha summast.
✓ Prahiraha maksude tasuja (Party paying freight charges)

Maksustamise aluseks on kas maht või kaal
• Ro-ro laevadel (praamidel) põhineb veotasu
reeglina kasutatud ruumi pikkusel –“liinimeeter”
(loading m –ldm)
• Ühiku hinnakujunduses/tariifis on maksustamise
aluseks suurusühik (näit. konteiner, veok )
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Sagedasti kasutatavad lisatasud prahilepingutes:
CAF (currency adjustment factor) – valuutariskide lisatasu,
mis kehtestatakse erinevate valuutakursside kõikumise
perioodil, kui laevafirma veab kaupu eri valuutatsoonide
vahel ja saab veoraha erinevates valuutades.
BAF (bunker adjustment factor) – kütuse hinna muutumise
riskide lisatasu, kui laevaliini eri sadamates on laevakütusel
erinev hind ja eelnevad mereveohinnad on arvestatud
odavama laevakütuse hinnaga.

Muud kasutatavad lisatasud prahilepingutes:
Külmutuskonteineri lisatasu (reefer surcharge) kasutavad
laevakompaniid sisselülitatud külmutuskonteinerite
suurenenud elektritarbimise kompenseerimiseks, kui
laevageneraatorid toodavad tavapärasest rohkem
elektrienergiat.
Ülekoormatud sadamasse veo lisatasu (congestion
surcharge) kasutatakse, kui veoga kaasneb laevade pikk
seisuaeg reidil ja seega suurenenud kulutused.
Jääolude lisatasu (ice surcharge), mille on kehtestanud
laevaliinid nende sadamate külastamiseks, mis talviti võivad
jäätuda.

Sõjariskide lisatasu (war surcharge) kehtestavad
laevafirmad poliitiliselt ebakindla piirkonna sadamatesse
kauba toimetamisel, kui esineb risk, et laevad võivad ajutiselt
olla sunnitud läbima erinevaid inspekteerimisi või võivad
saada keelu mõnda varem planeeritud sadamasse
sisenemiseks.
Muude spetsiifiliste kaupade hinnakujunduses sisalduvad
lisatasud (nt. ohtlike ainete vedu)
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Hinnapakkumise lühendid:
Freight ehk veotasu, mida nimetatakse ka veotariifiks, on summa, mida makstakse vedajaettevõttele
kaupade transpordi eest lähtekohast kokkulepitud kohta. Veotasu arvutamisel võetakse aluseks
transpordiliigi tüüp ning kaugus vastuvõtukoha ja sihtkoha vahel.
BUC ehk punkritasu lisatakse aurulaevade veotariifidele. Tuntud ka kui kütuse reguleerimise tegur.
Ookeani veotariifile lisatakse tasu, et kompenseerida vedajale kütuse kulude suurenemist, mis on
tekkinud pärast selle määra algset tariifide esitamist või läbirääkimisi.
ECA ehk heitkoguste kontrolli ala, kus oluliselt madalama väävlisisaldusega kütuse kasutamiseks tuleb
maksta lisatasu. Seda rakendatakse Läänemere, Põhjamere, La Manche'i väina ning Kanada ja USA
rannikualade heitekontrolli piirkondades.
CDD on sihtkoha kohaletoimetamise tasu, mida Euroopa Liit kohaldab võimalike turva- ja ohuohtude
suhtes. See on tasu, mis tuleb maksta lastiteabe eelnevalt Euroopa Liidu ametiasutusetele deklareerimise
lisakulude eest.
CSF on konteinerite kaubajaama; jaam või ladu, kus ladustatakse hulgaliselt kaupu või tooteid, et neid
ühes või mitmesse konteinerisse saata. CFSis kuuluvad kaubad tavaliselt mitmele erinevale kliendile.

Konteinervedude jaoks on olemas erinevad prahiraha
määramise aluseid.
– FCL ( Full Container Load ) - konteiner viiakse kauba
saatjale, kes laadib selle täis ja saadab vastuvõtjale. Sellisel
juhul on prahiraha aluseks näit. USD/40‘ konteiner.
– Väikesaadetiste vedude LCL (Less than Container
Load) puhul kaubapartii saadetakse näit. sadama terminali
konteinerisse laadimiseks ja konteiner laaditakse maha
sihtkoha sadamas. LCL-praht - USD/1m³ või USD/1000kg.

– Konteinervedudega on seotud erinevaid konteinerite
käsitlemisega seotud makse.
Näiteks THC ( Terminal Handling Charge )
CSC (Container Service Charge ) on konteinerite
käsitlemise eest sadamates sissenõutavad lisamaksud.
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Näide: Uksest ukseni veo hind ühele 20-jalasele
frigokonteinerile Tartust (Eesti) Hobartisse (Tasmaania)
Ettevedu Tartust Tallinna ………………………………………………………. 150 €
THC departure Tallinna sadamas – ………………………………………….80 €
B/L – ……………………………………………………………………….20 €/komplekt
Merevedu (tingimus FIOS) – ………………………………………….2600 USD
Reefer surcharge ……………………………………………….5% mereveo tasust
CAF……………………………………………………………….. 1% – mereveo tasust
BAF………………………………………………………………………….. 50 USD /TEU
THC destination (sihtsadamas) –…………………………………….. 100 USD
Doc. Fee destination –………………………… 30 AUD (Austraalia dollar)
Oncarriage (kohalevedu) –………………………………………………. 150 AUD

5.Konossemendid (Bills of Lading) – tšarterid kohustavad
vedajat peale kauba vastuvõtmist (kas veoks või peale
tegelikku laevale lastimist) väljastama konossemendi.
6,Agenteerimine (Agency) – tšarterites sätestatakse, kelle –
vedaja või prahtija- agente kasutatakse lastimis- ja/või
lossimissadamates.
7.Üldavarii (General average) – punkt viitab reeglina
üldavariiga seotud küsimuse lahendamisele kehtivate YorkAntverpeni reeglite alusel ja sätestab, kus koostatakse
dispašš

8.Vedaja vastutus (Liability of carrier)
✓ Last paigutatakse laevale kapteni äranägemisel. Vedaja
vastutab lasti õige paigutamise, kinnitamise eest laeval.
✓ “Puhta” konossemendi (mereveokirja) väljastamine
tähendab, et vastuvõetud lastikogus vastab dokumentides
näidatule ja lasti välise seisundi suhtes vedajal mingeid
märkusi ei olnud.
✓ Lastivedaja vastutab vastuvõetud lasti puudujäägi,
vigastuse ja riknemise eest, kui ta ei tõesta, et puudujääk,
vigastus või riknemine ei ole tekkinud tema süü läbi, vaid
järgmistel põhjustel:

24

3/1/2021

Merevedaja vastutusest vabanemine (Haag-Visby rules)
➢ Võimuorganite tegevus või korraldused (Orders of

govermental or local authorities) - kinnipidamine,
arestimine, karantiin jne.
➢ Sõjategevus ja rahvarahutused (War and civil
commotions) – nimetatud takistused võivad olla nii lähtevõi sihtsadamates, aga ka sadamate juurdepääsuteedel
➢ Lastisaatja või lastisaaja tegevus või hooletus
(Wrongful act or neglect of merchant) – teabe
puudumine lastisaatjalt kauba eriliste omaduste kohta,
milliseid vedaja ei olnud kohustatud oletama või teadma
➢ Lasti varjatud puudused, selle omadused või loomulik
kadu (Inherent vice or natural loss)

➢ Vääramatu jõud (Forge majeure, Act of god) –

erakordsed loodustingimused – tugev torm, suur
temperatuuride muutus, loodusõnnetused.
➢ Merel ja teistes laevatatavates vetes asetleidnud ohud
ja sündmused (Dangers in navigable waters) – laevade
avariid ja avariijuhtumid,
➢ Inimelude, laevade ja lasti päästmine (Salvage
operations) – lasti otsene või kaudne kaotsiminek,
vigastamine või riknemine seoses abi osutamisega ohu
korral
➢ Tulekahju, mis ei ole tekkinud lastivedaja süü läbi
(Fire not caused by owner’s omission)

➢ Väliselt märkamatud puudused lasti taaras ja pakendis või

metsamaterjali parvekinnituses (Lacks of tare or packing)
– taara materjal või konstruktsioon ei vasta mereveo nõuetele
➢ Markeeringu puudulikkus või ebaselgus (Insufficiency or
inadequacy of marks) – näiteks, kergestipurunevate või ohtlike
kaupade taaral puudub nõutav märgistus
➢ Streik või muud asjaolud, mis põhjustasid töö
katkestamise või piiramise täielikult või osaliselt (Strike or
other circumstances preventing or limiting of handling) –
mõningatel juhtudel sellistena vaadeldakse ka streike kaupade
tootmiskohtades (näiteks, kaevandustes) või teistel konkreetsete
kaupade kohaletoimetamisega seotud transpordiliikidel.
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Üldavarii
Üldavarii- kahju, mis tekkis tahtlikult ja põhjendatud piires
tehtud erakorralistest kulutustest või loovutustest, et päästa
laev, prahiraha ja laeval veetav last neid ähvardavast ohust.
Üldavarii jaguneb laeva, prahiraha ja lasti vahel
vastavalt nende maksumusele.

Üldavarii hulka kuulub:
✓ kahju, mis on tingitud lasti või laeva päraldist merre
heitmisest, samuti kahju laeva või lasti kahjustustest
üldiseks päästmiseks vajalike meetmete rakendamisel
✓ kahju, mis tekitati laevale või lastile tulekahju
kustutamisega laeval, kaasa arvatud põleva laeva
uputamisest tekkinud kahju
✓ kahju, mis tekitati laevale või lastile laeva tahtliku
juhtimisega madalikule ja seda laeva madalikult lahti
tõmmates

✓ kahju madalikule sõitnud laeva jõuseadmete, teiste

masinate või katelde vigastamisest
✓ kulu lasti, kütuse või varustusesemete laevalt praamile

ümberlaadimise, praamide üürimise ning lasti, kütuse või
varustusesemete laevale tagasilaadimise tõttu, mis oli
põhjustatud laeva madalikule kinnijäämisest
✓ lasti, kütuse või varustusesemete kahjustustest või hukust
tingitud kahju, mis tekkis nende laeval ümberpaigutamise,
laevalt lossimise, tagasilaadimise ja ladumise tõttu
✓ abisaamiseks tehtud kulu ulatuses, milles päästetöid tehti,
kaitsmaks laeva, prahiraha ja lasti ohu eest
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Üldavariiga võrdsustatakse:
1) kulu, mis tuleneb laeva sunnitud sisenemisest varjukohta
või tagasipöördumisest lähtesadamasse õnnetusjuhtumi
või mingi muu erakorralise asjaolu tõttu
2) kulu, mis on seotud laeva väljumisega esialgse lastiga
varjukohast või lähtesadamast, kuhu laev oli sunnitud
tagasi pöörduma
3) lasti, kütuse või varustusesemete lähte- ja vahesadamas
ning varjukohas ümberpaigutamise, hoiustamise või
lossimise kulu
4) Laevapere ülalpidamiskulu ja varustusesemete kulu, mis
tehakse seoses antud reisi pikenemisega laeva sisenemise
tõttu lähtesadamasse

✓ üldise julgeoleku huvides lähtesadamas, vahesadamas või

varjukohas teostatud laeva ajutise remondi maksumus
✓ kogu erakorraline kulu, mis tehti teise kulu asemel, mida

oleks tunnistatud üldavarii alla kuuluvaks

Näide: üldavarii nõue
Firma impordib šampooni Eestisse, FOB Port of Houston
INCOTERMS 2010, kaubaks šampoon 20’ konteineris
maksumusega 55 000 USD
Tormi tõttu Põhjamerel kapten kutsub appi puksiirid. Laev ja
kaup on ohus ja kapten kuulutab välja üldavarii. Šampooniga
konteineris ei juhtugi midagi, aga üldavarii korral jagatakse
päästetööde kulud kõigi osalenute vahel ja ta saab kauba
kätte alles pärast oma osa 2900 USD äramaksmist.
Veosekindlustuse sõlmimisel tasuks kindlustus
kindlustusmakse suurus ICC(A) 140 €, ICC(C) 65 €
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Vastutuse piirmäärad merevedudel
Haagi ja Haag-Visby reeglite järgi
➢ 2,0 SDR kahjustunud või kaotsiläinud kauba
brutokaalu kg eest või
➢ 666,67 SDR ühe kaubakoha eest, olenevalt sellest
kumb on suurem
Hamburgi reeglite järgi
➢ 2,5 SDR kahjustunud või kaotsiläinud kauba
brutokaalu kg eest või
➢ 835 SDR ühe kaubakoha eest, olenevalt sellest kumb
on suurem
KMK järgi 2 000 EEK ühe kaubakoha eest

Kahju hüvitamise kohustus sõltuvalt olukorrast.
1.Kui kaup saab kahjustada siis, kui ta on kaubavedaja hoole all, on
kaubavedaja vastutav kaubakahju tekitamise eest
2. Kaubavedaja võib olla vastutav viivitusest põhjustatud kahju
eest
3. kaubavedaja vastutab konossemendi andmete eest ehk tal on
vastutus konossemendis esitatud andmete õigsuse ees
4. Kaubavedajal on vastutus kauba üleandmise suhtes.
Reeder i vastutus kahju eest, mida laevapere on oma ülesannete
täitmisel eksituse või hoolimatuse tõttu põhjustanud
Kaubavedaja vastutus allkaubavedaja suhtes.
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9.Seadusandlus ja arbitraažikoht
10.Mereprotest (Sea protest)
11.Pretensioonid (Claims)
12.Lepingu annuleerimine (Cancelling)- – sätestatakse, millal
võivad prahilepingu osapooled ühepoolselt taotleda
prahilepingu annuleerimist
13.Ülimuslikkuse tingimus (Clause Paramount) – punkt näeb
ette, et ei ükskõik millised tšarteri tingimused ei nõua
laevaomanikult 100-protsendilist merekõlblikkuse tagamist.
Samuti kehtib lähtesadama riigi seadusandlus, kui selles riigis
kehtivad Haagi reeglid.
14.Kõrvalekaldumine (Deviation) – laeva õigus teatud
asjaoludel kõrvale kalduda tavalisest maršruudist.

15.Sõda (War Clause) – prahilepingu poolte õigus vabaneda
lepingu tingimuste täitmisest sõja või rahvarahutuste
puhkemisel lähte- või sihtsadamates, reisi maršruudil,
laevaomaniku või kaubasaatjate-kaubasaajate riigis.
16.Jää (Ice Clause)
17.Streik (Strike Clause) – Kui lastimise või lossimise käigus
leiab aset streik, lokaut või epideemia, siis selle tõttu
tekkinud laeva tühiseisak arvatakse välja kaipäevade
arvestusest
18.Pandiõigus (Lien Clause) – vedaja omab õigust lasti
mitteväljaandmiseks juhul, kui prahilepinguga ettenähtud
prahiraha ja muud maksed ei ole laekunud.

Müügilepingu tingimuste mõju mereveolepingule
Millised tarneklauslid oleksid asjakohased ja teiseks –
milliseid tarneklausleid on sellisel juhul võimalik kasutada
lähtuvalt liinitingimustest
FOB-klauslit on otstarbekas kasutada juhtudel, kus müüja
saab tagada kauba käitamise üle kontrolli kuni laevale
lastimise lõpuni.
Intermodaalsete vedude korral on reeglipärane, et müüja
annab kauba vedajale üle mitte laeva kõrval (FAS) või laeva
pardal (FOB), vaid terminalis. Sel juhul tuleks kasutada
FCA-klauslit.
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CFR- ja CIF-klauslite kasutamisel nii täpselt kui võimalik
kindlaks määrata sihtsadama piires täpne punkt, kus
kuluvastutus läheb üle ostjale (See tähendab, et ostjal ei ole
vaja teha selliseid täiendavaid kulutusi sihtsadamas, mida ta
kommertslepingu sõlmimisel ei osanud arvestada. Näiteks
LCL-saadetiste korral dekonsolideerimise kulud, erinevad
sadamamaksud jne.)
CFR- või CIP-klausel ei ole asjakohane, kui kaup antakse
vedajale üle enne laeva pardale jõudmist, näiteks kaup
intermodaalsetes veoühikutes, mis tarnitakse reeglina
terminali. Sellisel juhul oleks otstarbekohane kasutada CPTklauslit.

Konossement ja mereveokiri
Konossemendi mõiste ja õiguslik staatus:
Eesti kaubandusliku meresõidu seaduse § 38 järgi:
Konossement (Bill of Lading) on kaubaväärtpaber, milles
vedaja tunnistab kauba vedamiseks vastuvõtmist, kohustub
vedama vastuvõetud kauba konossemendis kirjeldatud
kujul sihtsadamasse ning andma selle seal üle isikule, kes
esitab konossemendi ja on vastavalt konossemendile
õigustatud kaupa vastu võtma.
Vedaja ja saaja vahelised õigused ja kohustused määratakse
konossemendiga. Konossement tõendab lastiveolepingu
sõlmimist.

Konossemendi funktsioonid:
✓ On dokumendiks, mis tõendab kauba mereveolepingu
olemasolu ja sisu. Iseseisvalt konossement ei tramp- ei
liinivedudes kauba mereveolepinguks ei ole
✓ On tõendiks, et laev on kauba veoks vastu võtnud teatud
koguses ja seisundis. Vedaja poolt allkirjastatud või tema
nimel väljastatud konossemendi alusel tekib vedaja kohustus
väljastada last vastuvõetud koguses ja seisundis, samuti vedaja
vastutus lasti mittesäilumise eest.
✓ On aluseks lasti edasi- ja väljaandmisel
Konossemendi seaduslik esitaja omab õigust lasti kättesaamiseks
või muude tehingute (ost-müük, pantimine) sooritamiseks
kaubaga.
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Konossemendi sisu
Saatja võib nõuda, et konossemendis oleksid järgmised andmed:
1) laeva nimi, kui vedu tuleb sooritada kindla laevaga;
2) vedaja nimi
3) vedaja poolt vastuvõetud kauba liik;
4) saatja
5) sihtsadam
6) saaja nimi;
7) kaupade tähistus ja kirjeldus
8) märkused kauba välisel vaatlusel arusaadava seisundi kohta;
9) kokkulepped veotasu ja selle maksmise kohta;
10) väljastamise aeg ja koht;
11) konossemendi eksemplaride arv

Konossemendi erinevad nimetused inglise keeles:
Bill of Lading – B/Lading – Blading – B/L – BL
NB! Mitte kasutada, nagu praktikas seda sageli ekslikult tehakse,
väljendust “Bill of Loading”!!!
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Kauba vastuvõtt ja väljatamine konossemendi alusel

Lähtesadam

sihtriigi sadam

Konossementide liigitus
Konossemendid võib jagada kahte rühma vastavalt sellele,
kus kaup konossemendi allakirjutamise
ajal on. Konossement võib olla:
-vastuvõtukonossement (Received for Shipment B/L).
-lastitud konossement ehk pardakonossement (On
Board B/L):

Väljastamise aja järgi:
✓ Kauba veoks vastuvõtu konossement (Received for
Shipment B/L) – antakse välja enne kauba tegelikku laadimist ja
tõendab, et kaubavedaja on kauba vedamiseks vastu võtnud.
Laeva nimi võib puududa ja seda asendab laevafirma nimi. Kaup
on vastuvõtukonossemendi allakirjutamishetkel üldjuhul
kaubavedaja terminalis. Kuna kaubavedaja võib vabastada end
vastutusest lastimisele eelneval ja lossimisele järgneval ajal, ei
või vastuvõtukonossemendile anda ehk samasugust tähendust
kui lastitud konossemendile.
✓ Vastuvõtukonossementi kasutatakse põhiliselt seepärast, et “on
board”-konossemente ei jõuta enne laeva saabumist
sihtsadamasse toimetada.
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Lastitud konossement (Shipped on Board B/L) –
väljastatakse tegelikult laevale laaditud kauba kohta.
Teoreetiliselt antakse välja alles peale kauba laevale laadimist
ja selles näidatakse tingimata laeva nimi.

Lastitud konossement (on board) on oluline, kuna sellisel
juhul on saatja kindel, et kaubapartii on konossemendi
allakirjutamise päeval tõepoolest kõnesolevale laevale
laaditud;
-pangad nõuavad akreditiivitehingutes üldjuhul lastitud
konossementi;
-sageli esitavad kaubavedajad koos konossemendiga klausli,
et nad ei vastuta lastimisele eelneva ega lossimisele järgneva
aja eest (küsimus on kaubavedaja vastutusperioodis). Kui
lastitud konossement on välja antud, pole näiteks klauslil
suurt tähtsust, sest kaubavedaja kontrolli koht jääb tema
vastutuspiirkonda.

Konossemendi väljastamise tingimused I
Väravatingimus- pealelaadimisel loovutab saatja kauba
vedajale mahalaadimiskohas. Vedaja laeb kauba maha ja
siirdab need laeva või lattu. Lastivedaja vastutus algab
hetkest, kui saatja on tarninud kauba ja teinud võimalikuks
veovahendilt mahalaadimise.
Vastutus
kulud

Vastutus
kulud
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Konossemendi väljastamise tingimused II
Laotingimus- pealelaadimisel loovutab saatja kauba
vedajale sadama laos. RO-RO vedudel tarnib saatja kaubad
koormatuna MAF-i treilerile, muude kaupade korral laos
mahalaetuna veovahendilt
Vastutus
kulud

Vastutus
kulud

Konossemendi väljastamise tingimused III
Kaitingimus- pealelaadimisel loovutab saatja kauba vedajale
pealelaadimissadama kail. Kai tingimust on võimalik
kasutada ainult konventsionaalsete merevedude korral.
Vastutuse ülemineku koht on kai.
Vastutus
kulud

Vastutus
kulud

Konossemendi väljastamise tingimused IV
Laevatingimus- pealelaadimisel loovutab saatja kauba
vedajale laeval. Tarnetingimuses võivad sisalduda ka
stoovimisnõue ja kinnitamine. Kulutused ja vastutus
jagunevad hetkel, kui kaubad on kokkulepitud viisil laevale
viidud.
Vastutus
kulud

Vastutus
kulud
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Konossementide liigitus
Kaubasaaja järgi:
✓ Nimelised konossemendid- konossemendis näidatakse
konkreetse kaubasaaja nimi
✓ Orderi-konossemendid- konosemendis näidatakse isik,
kelle korraldusel antakse kaup välja.
✓ Esitaja (ettenäitaja)-konossemendid
Konossemendid võivad nende kasutuse käigus
liigituselt kaubasaaja alusel muutuda.

Konossemendid võivad nende kasutuse käigus liigituselt
kaubasaaja alusel muutuda:
nimeline konossement – ettenäitaja-konossemendiks.
Sellisel juhul vormistatakse konossemendis näidatud
kaubasaaja poolt blanko-ülekandepealdis
nimeline konossement – õiguslikult uueks nimeliseks
konossemendiks. Sellisel juhul teeb konossemendis
näidatud kaubasaaja nimelise ülekandepealdise
nimeline konossement – orderi-konossemendiks.
Konossemendis näidatud kaubasaaja ei näita
ülekandepealdises uut kaubasaajat nimeliselt, vaid teeb seda
läbi korralduse andja

orderi-konossement – nimeliseks. Nimelise
ülekandepealdise teeb kaubasaatja, kui konossement on
vormistatud tema korraldusel või kui korralduse andja nimi
konossemendis puudub. Kui konossement on vormistatud
kaubasaaja (või kellegi kolmanda isiku) korraldusel, teeb
nimelise ülekandepealdise kaubasaaja või vastav kolmas isik
orderi-konossement – orderi konossemendiks. Esialgne
õigustatud korralduse andja teeb ülekandepealdise läbi
väljenduse “to order …..”.
orderi-konossement – ettenäitaja-konossemendiks.
Ümbervormistamine toimub analoogselt eelmises punktis
näidatule blanko-ülekandepealdisega.
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Transiitkonossement (transshipment or through B/L)
Transiitkonossementi kasutatakse juhul, kui vedu
korraldavad mitu kompaniid järjrst
(nt. firma A veab kaubad üle ookeani, firma B vastutab edasiveo
eest sisemaa sadamatesse. Firma A väljastab saatjale
konossemendi, mis hõlmab ka firma B poolt teostatavat vedu)

Transiitkonossement omab samasugust õiguslikku staatust
nagu tavaline konossement

Ühiskonossement (Groupage B/L)
-kasutatakse konsolideeritud kaubapartiide veol, kus
ekspedeerija saadab erinevad kaubapartiid ühes veoühikus
sihtriigis olevale esindajale
. Ekspedeerija konossemendina tuleks eelistada FIATA
multimodaalse transpordi konossementi – FBL

Laevade töökorralduse vormide järgi
Liinivedude konossemendid (Liner Bill of Lading) –
näiteks, “Conlinebill”. Liinikonossementide olulistemateks
iseärasuseks on nende kohaldatus, kuigi mitte tingimata,
üheaegselt nii mere-otseühendusteks kui ka meresegaühendusteks.
Trampvedude konossemendid (Tramp Bill of Lading) näiteks, “Congenbill”. Trampvedude konossemendid on
reeglina mõeldud kasutamiseks mere-otseühendustes.
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Kaupade ja tšarteritega seotuse järgi
Universaalsed konossemendid.
Universaalse konossemendi alusel võidakse vedada ükskõik
millist kaupa ükskõik millise universaalse või
spetsialiseeritud tšarteri järgi. (nt. tüüpvorm “Congenbill”.)
Siiski on universaalsed konossemendid tavaliselt mingil
määral jaotatud põhiliste kaubagruppide – kuivkaubad,
kütusekaubad jne. – järgi.
Konkreetsete tšarterite konossemendid.
Paljudele spetsialiseeritud tšarteritele vastavad ka
konossementide spetsiaalsed vormid. (nt. saematerjalide veol
kasutatavatele tšarteritele „Nubaltwood, Sovietwood“ on
omased sellekohased, kauba keerulist kompositsiooni
arvestavad konossementide vormid.)

Kauba üleandmine konossemendi vastu.
kaup antakse sihtsadamas üle ainult sellele, kes esitab
konossemendi originaali.
Väljakujunenud praktika järgi saab juba ühe asjakohaselt üle
antud konossemendi esitaja kauba sihtsadamas oma
valdusse. Mujal kui sihtsadamas kaupa soovijal tuleb esitada
kõik originaalkonossemendid (kogu seeria – tavaliselt kolm
originaali) samaaegselt.

Kauba sihtsadamas üleandmise alused.
1. Vastuvõtja peab esitama konossemendi originaali kaubavedajale.
2. Vastuvõtja peab olema konossemendis nimetatud vastuvõtjaks või
konossemendist ilmneb ühtne seeria ülekandeid, mis viivad
konossemendis mainitud vastuvõtjast selleni, kes nõuab
kauba üleandmist.
3. Konossement on üle antud indossamendiga (Indossament on
edasiandmispealdis väärtpaberil,mis tõendab väärtpaberi siirdumist
teisele isikule
4. Vastuvõtja peab maksma kaubavedaja kulud (juhul kui konossemendil
on kirjeldatud maksmise tingimuseks „FREIGHT COLLECT” või esitama
nendele vastava tagatise ning täitma muud kauba veo- ja
üleandmistingimused. Juhul kui need nõuded on tagatud juba prahtija
poolt, mida kirjeldab tasumise tingimus „FREIGHT PREPAID”, langeb
tasumise nõue ära, küll aga jäävad muud üleandmistingimused).
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Konossement on esitamisdokument.
Kui mitmed konossemendi haldajad ilmuvad samaaegselt
endale kaupa nõutama, peab kaubavedaja deponeerima
kauba vastuvõtja arvele ning ei tohi seda kellelegi anda.
Kohtuorgani või arbitraaži ülesandeks on lahendada seejärel
kauba saatus.

Puhas ja must konossement (Clean Bill of Lading,
Claused Bill of Lading)
kaubavedaja on vastavalt kauba- ja konossemendivastutusele
hüvitamiskohuslane siis, kui konossemendis kirjeldatud andmed
pole õiged. Nii peab ta juba sel etapil, kui ta kaupa vastu võtab,
jälgima, et kaubaühikute arv, kauba kubatuur jm tõepoolest
klapiks nende andmetega, mida prahtija on esitanud.
Puhtaks (Clean B/L) nimetatakse konossementi, kuhu pole
lisatud ühtki märget mõne pakendi puudulikkusest.
Must konossement ( Unclean või Claused B/L).
Prahtijad püüavad saada puhta konossemendi, sest kaubavedaja
tehtud märkused võivad teatud juhtudel põhjustada selle, et ostja
keeldub kaubapartiid vastu võtmast.
Ka akreditiivitehingute korral tekib raskusi musta konossemendi
korral,

Mereveokiri (Sea Waybill)

Mereveokirja kasutatakse kaupade liinivedudel
konossemendi asemel. Oluliseks erinevuseks
konossemendist on see, et mere-saatekiri on alati nimeline,
s.t. seda ei saa ümber vormistada teise kaubasaaja nimele.
Seega ei saa mere-saatekiri täita väärtpaberi funktsioone.
Mereveokiri väljastatakse ainult ühes originaalis. Kuna
mereveokiri on ainult nimeline, võidakse last väljastada ka
ilma dokumendi originaali esitamata, kuid tingimata
mereveokirjas näidatud saajale.
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4.3. Maanteevedude lepingud

Seadusandlikud regulatsioonid
 Rahvusvaheline kaupade autoveolepingu

konventsioon (CMR konventsioon) - allkirjastatud
19.05.1956.a. Euroopa Majanduskomisjoni poolt
Convention relative an transport international de
Marchandises per Rote
 1978.a. lisaprotokoll
-töökeeled inglise ja prantsuse keel
-reguleerib kaubasaatja ja vedaja vahelisi suhteid
✓ Protseduurireeglite kehtestamine veolepingu sõlmimisel ja
täitmisel
✓ Vedaja vastutuse määramine veolepingu tingimuste
rikkumisel
Tõnu Mägi Koolituse OÜ www.willema.ee
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Seadusandlikud regulatsioonid
 Võlaõigusseadus (edaspidi VÕS) 01.07.2002 - igatliiki
lepingute sõlmimist, sealhulgas ka veo- ja
ekspedeerimislepinguid käsitlev seadus siseriiklike
vedude korral. (pt.42 VEOLEPING)
 Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsiooni Üldtingimused

(EEA ÜT 2000) – kehtib veolepingute sõlmimisel alas, mis
on rahvusvaheliste õigusnormidega reguleerimata
 Erinevad tüüplepingud (nt.):
 “Eesti üldised autokaubaveotingimused” (2007)

Tõnu Mägi Koolituse OÜ www.willema.ee
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Maanteevedude lepingu sisu
❑Maanteevedude lepingu sõlmimine saab toimuda kas

võlaõigusseaduse nõuetest tulenevalt (Eesti-sisestel
vedudel) või
❑CMR-konventsiooni tingimustest tulenevalt
rahvusvahelistel vedudel

www.adradr.ee
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Võlaõigusseadus on dispositiivne ja seega võib alati kokku
leppida erinevalt arvestamata seaduse üksikuid sätteid,
arvestades üksnes asjaoluga, et lepinguosalised ei või
vähendada oma seaduses ettenähtud vastutust.
CMR-konventsioon on imperatiivne õigusakt, seega
rahvusvaheliste maanteevedude korral tuleb selle akti
nõudeid täita:

www.adradr.ee
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Ekspedeerija
 Ekspedeerija, speditöör, (freight forwarder)- tasu eest

vedu korraldav isik
-kaupade vedu kas vedaja vastutusega või ilma vedaja
vastutuseta
-kaupade vastuvõtt, laadimistööde korraldamine,
käsitlemine, ladustamine
-tolliprotseduuride korraldamine
-kaubakindlustuse sõlmimine veol
-lepingupartneri nõustamine (ka kaupade ostumüügilepingute sõlmimisel)

 Vedaja versus vahendaja

Tõnu Mägi Koolituse OÜ www.willema.ee
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Ekspedeerija kui vedaja

-kaubavedu oma veovahendiga (tegelik vedaja)
-vedaja vastutuse võtmine veolepinguga (lepinguline vedaja)
Väljastab oma nimel saatelehe
Müüb vedu oma tootena
Kaupade rahvusvaheline maanteevedu



Ekspedeerija kui vahendaja (agent)

-lepingupartneri (saatja,vedaja, saaja) agent, osaleb logistilise
ahela käitamisega seonduvate probleemide lahendamisel
-vahendaja kliendi ja logistilise ahela üksikute lülide vahel

Tõnu Mägi Koolituse OÜ www.willema.ee
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Ekspedeerija
 Põhimõtteline erinevus vedaja ja vahendaja tegevuses:

VASTUTUSE ULATUS
 Art. 3 Käesoleva konventsiooni kohaldamise korral

vastutab vedaja oma agentide, teenistujate ja kõigi teiste
isikute, kelle teenuseid ta veo teostamisel kasutab,
tegevuse ja tegevusetuse eest, nagu oma tegevuse ja
tegevusetuse eest juhul, kui need agendid, teenistujad, või
teised isikud tegutsevad oma töökohustuste piires
 Vahendaja vastutus piirdub tõestusega, et on töötanud

kohusetundlikult ja hoolsalt
Tõnu Mägi Koolituse OÜ www.willema.ee
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Konventsiooni kohaldamisala
 Vastuolud ostja ja müüja ning saatja ja saaja õiguste/kohustuste

vahel tarneklauslite EXW, FCA korral - konventsioonis sätestatud
veokorralduse baseerub põhimõttel, kus müüja tellib veo, organiseerib
kaupade liikumist ja omab kaupade käsutusõigust kuni ostjani s.t.
konventsioon reguleerib saatja ja vedaja vahelisi kokkuleppeid
NB!!! Lahenduseks põhimõte, kus kaubasaatja ei ole isik, kes
vedajale kaubad üle annab, vaid isik, kes sõlmib vedajaga
veolepingu
Tarneklauslid CPT, CIP- saatja on kohustatud tegema veokirjas märke,
et veose käsundusõigus läheb üle saajale veose pealelaadimise hetkest
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Ipt. Konventsiooni kohaldamisala
Veoleping peab vastama järgmistele tunnustele
(art.1 p.1 ja p.2):
❑ -tegemist on tasulise kaubaveoga
❑ -kaupade veoks vastuvõtmise koht ja üleandmiseks
ettenähtud koht asuvad erinevates riikides,
kusjuures vähemalt üks neist riikidest peab olema
ühinenud CMR konventsiooniga
❑ -vedu teostatakse 1949.a. teeliikluse konventsiooni
art.4 määratletud sõidukiga

Tõnu Mägi Koolituse OÜ www.willema.ee

125

Konventsiooni kohaldamisala
Kombineeritud veo teostamine (art.2.1)
“Kui kaubaga sõidukit veetakse osal teekonnast
mereteed, raudteed, sisevee- või õhuteed mööda
kaupa ringi laadimata, v.a.art.14 sätete kohaldamisel,
siis kohaldatakse käesolevat konventsiooni kogu veo
kohta”
(Art. 14- veolepingu täitmine muutub võimatuks enne kaupade
saabumist üleandmiseks ettenähtud kohta)

Tõnu Mägi Koolituse OÜ www.willema.ee
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Konventsiooni kohaldamisala
 Konventsiooni välistused rahvusvahelisel kaubaveol

(art.1 p.4):
-postivedu
-surnute vedu
-korterisisustuse vedu ümberkolimisel
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II pt. Vedaja vastutus teiste isikute eest
Artikkel 3
Käesoleva konventsiooni kohaldamise korral vastutab vedaja
nii oma tegevuse ja hooletuse eest kui ka oma agentide,
teenistujate ja kõigi teiste isikute, kelle teenuseid ta
kasutab, tegevuse ja hooletuse eest, kui need agendid,
teenistujad või teised isikud tegutsevad nendele pandud
kohustuste piires.
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III pt. Veolepingu sõlmimine ja täitmine
Veoleping
❑ Transpordilepingud ja veolepingud on sekundaarsed

lepingud ja on primaarsete kaupade ostu-müügilepingute
realiseerimiseks vajalikud lepingud
❑ Transpordileping on tarneahela leping, mis sisaldab peale
veolepingu ka teiste teenuste osutamist
(terminaliteenused, tolliprotseduurid, stividorteenused
jne.)
❑ Veolepingud hõlmavad reeglina üksnes veoste füüsilist
vedu

Tõnu Mägi Koolituse OÜ www.willema.ee
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Veoleping
❑ Sõltub esmasest lepingust:
-tarnetingimused (veo tellija sõltuvalt tarneklauslitest)
-maksetingimustest tulenevad veose üleandmistingimused
-ajatingimused
-kauba iseloomust tulenevad veotingimused
-kauba veomarsruudist- ja veopikkusest tulenevad veotingimused

❑ Soovitavalt taastataval kujul
❑ Peab sisaldama kõiki veo korraldamiseks vajalikke andmeid
❑ Soovitavalt peab sisaldama veotingimusi, sealhulgas viited

rakendatavale seadus(t)ele
❑ Tavaliselt sõlmitakse “franko vedaja” tingimustel

Tõnu Mägi Koolituse OÜ www.willema.ee
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Veoleping
VÕS § 774. Kaubaveolepingu mõiste
(1) Kaubaveolepinguga kohustub üks isik (vedaja) teise
isiku (saatja) ees vedama vallasasja (veos) sihtkohta
ning andma selle üle kolmandale isikule (saajale).
Saatja kohustub selle eest maksma vedajale tasu
(veotasu).
(2) Kaubaveolepingule kohaldatakse töövõtu kohta
sätestatut, kui käesolevas jaos sätestatust ei tulene
teisiti.
(3) Käesolevas jaos sätestatut ei kohaldata veose
vedamisele merel.
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Veokiri
❑

Veokiri (CMR saateleht) on veolepingu sõlmimise tõend ja
tähtsaim veodokument
Art.4.”Veolepingut tõendatakse saatedokumendi
koostamisega…”
❑ vähemalt kolm allkirjastatud originaaleksemplari (art.5.1)
❑ Veokiri iga sõiduki, kaubaliigi või kaubasaadetise kohta
(art.5.2)

Tõnu Mägi Koolituse OÜ www.willema.ee
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Veokiri
❑Veokirjas toodud kohustuslikud andmed (art.
6.1):
a)Veokirja koostamise koht ja kuupäev
b)Saatja nimi ja aadress
c)Vedaja nimi ja aadress
d)Kauba vastuvõtmise kuupäev ja koht ning sihtkoht
e)Saaja nimi ja aadress
f)Kauba nimetus, pakendi liik, ohtlike kaupade korral nende
üldtunnustatud märgis
g)Kaubapakkide arv, markeering, numeratsioon
h)Brutomass või kaubahulga väljendus teistes mõõtühikutes
Tõnu Mägi Koolituse OÜ www.willema.ee
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Veokiri
i)veoga seotud maksud (veotasud, lisatasud, tollilõivud jms)
j)Juhised tolli- ja muude toimingute täitmiseks
k)märge, et vedu toimub konventsiooni sätete kohaselt

❑Vajadusel täiendavalt järgmised andmed:
(art.6.2)
a)märge, et ümberlaadimine ei ole lubatud
b)maksud, mida saatja peab tasuma
c)Kauba üleandmisel üleantava summa suurus
d)Märge kaupade deklareeritud väärtuse kohta
e)Saatja juhised vedajale kauba kindlustamiseks
f)Kokkulepitud veotähtaeg
g)Vedajale üleantud dokumentide loetelu
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Veokiri
❑ Art 6.1.- andmed, mis peavad olema veokirjas toodud
❑ Art.6.2.- andmed, mis vajaduse korral peavad olema

veokirjas toodud
❑ Veokirjas võib täiendavalt ära tuua ükskõik milliseid

andmeid, mida pooled peavad vajalikuks sinna märkida
(art.6.3)
NB!!! CMR konventsioon ei sätesta, kellel on kohustus
väljastada veokiri. Veokirjas toodud andmete

õigsuse eest kannab vastutust saatja
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Veokiri
VÕS § 775. Veokiri
(1) Vedaja võib saatjalt nõuda veokirja väljastamist,
mis sisaldab järgmisi andmeid:
1) veokirja väljastamise koht ja kuupäev;
2) saatja nimi ja aadress;
3) vedaja nimi ja aadress;
4) vedaja poolt veose vastuvõtmise koht ja
kuupäev;
5) saaja nimi ja aadress ning kontaktaadress
vedaja jaoks;
6) saajale veose üleandmiseks ettenähtud koht;
7) veose ja pakendi liigi kirjeldus, ohtliku veose
puhul tähistus vastavalt selle veose suhtes
kehtestatud nõudmistele, nende nõudmiste
puudumisel aga üldiselt tunnustatud tähistus;
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Veokiri


8) veoseühikute arv, tähistused ja numbrid;
9) veose brutokaal või veose kogus teistes
mõõtühikutes;
10) kokkulepitud veotasu, seisuraha ja
hüvitamisele kuuluvad kulud, samuti märge tasu
maksmise kohta;
11) lunaraha kokkuleppe korral lunaraha suurus;
12) juhised veose tollivormistuse ning muude
veosega seotud ametlike toimingute kohta, kui
niisugune vormistus või toiming on nõutav;
13) kokkulepe vedamise viisi kohta, muu hulgas
lahtises ja katmata sõidukis või tekil.
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Veokiri
(2) Lepingupoolte kokkuleppel võib veokirjas märkida ka
käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata andmeid.
(3) Saatja väljastab ja allkirjastab veokirja kolmes
eksemplaris, millest üks jääb saatjale, üks liigub koos
veosega ning üks antakse vedajale. Saatja nõudmisel
allkirjastab vedaja veokirja. Allkirjad võivad olla asendatud
templijäljendiga.
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Veokiri
Artikkel 7
1. Saatja vastutab kõigi kulude ja kahjude eest, mis vedajal
tekivad art.6 nimetatud andmete ebaõigsuse või
puudulikkuse korral
2. Kui vedaja kannab saatja palvel saatekirja käesoleva artikli
punktis l nimetatud andmeid, siis tunnustatakse kuni
vastupidise tõestamiseni, et ta on seda teinud saatja nimel.
3. Kui saatekiri ei sisalda art. 6 p. l alapunktis "k" ettenähtud
juhiseid, siis vastutab vedaja kõigi kulude, kaotsiminekute
ja kahjude eest, mida kauba kasutamisõigusega isik võib
kanda sellise hooletuse tagajärjel.
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Kauba loovutamine veoks
❑ Vedaja kohustus on võtta kaubad veoks kokkulepitud ajal ja

kohas

❑ Kauba vastuvõtmisel vedaja kontrollib (art.8.1):
 saatedokumendis kaubapakkide arvu kohta tehtud kirjete

õigsust, samuti nende markeeringut ja numeratsiooni;

 kauba ja selle pakendi välist seisundit.

❑ Kui vedajal ei ole küllaldast võimalust kontrollida käesoleva

artikli punkti 1 alapunktis a nimetatud kirjete õigsust, peab ta
tegema saatedokumendile vastavad märkused, mis peavad
olema põhjendatud. Samuti peab ta põhjendama mis tahes
kauba välise seisundi ja pakendamise kohta tehtud
märkused. Need märkused ei ole saatjale siduvad, kui ta ei
ole saatedokumendis selgelt väljendades nõustunud nende
siduvusega (art.8.2)
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Kauba loovutamine veoks
❑ Kui vedajal pole võimalik kindlaks teha kauba koguse

vastavust veokirjale, tuleb veokirjas teha vastav märkus
(näiteks):
“Kauba kogust, markeeringut ja seisukorda ei ole
võimalik kontrollida, kuna kaubad on eelnevalt
paigutatud alustele. Vastu võetud 34 alust”
või
“Kauba pakend ei võimalda kauba kogust, markeeringut
ja seisukorda kindlaks teha. Vastu võetud 34 alust”
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Kauba loovutamine veoks
❑ Vaidlused pakendi vastupidavuse hindamisel- vedajal on

õigus ja kohustus kontrollida pakendi välist seisukorda aga
mitte pakendi sobilikkust

❑ Tollitõkendite all olevate kaupade üleandmine järgnevale

vedajale. Igal juhul märkus: “Kauba seisukord ja kogus
kontrollimata, kuna kaubad asuvad tollitõkendi all”

❑ NB!!!Saatja vastutab kaubapakendi defektsusest

põhjustatud kaubakahju korral vaid juhul, kui pakendi
defekti kohta on vedaja teinud veokirja märkuse
(art.10)

❑ NB!!! Praktikas on mugav autojuhtidele reservatsiooni

tegemiseks valmistada spets. templid (võimalus valida
keelt)
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Kaupade pealelaadimine
❑ CMR Konventsioonis pole määratud, kes peab

korraldama pealelaadimise
❑ Tavapraktika: “franko vedaja lähtepunktist -

franko vedaja sihtpunktis”, s.o. vedaja võtab
kaubad veoks laetuna koormasse ja annab kaubad
üle laetuna koormas
❑ VÕS § 779. Laadimine
❑ (1) Saatja peab veose vedamiskindlalt laadima ja
kohale paigaldama (pealelaadimine). Eeldatakse,
et saatja peab veose ka maha laadima.
❑ (2) Vedaja peab looma võimaluse ja tingimused
veose ohutuks peale- ja mahalaadimiseks
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Vastutuse võtmine vedaja poolt
❑ Art.9.1 Saatedokument on veolepingu sõlmimise,

lepingutingimuste ja vedaja poolt kauba vastuvõtmise
tõend prima facie – lad.“esimesest pilgust usutav tõend”
❑ Veokiri tõendab

-veolepingu sõlmimist veokirjas märgitud saatja ja vedaja
vahel
-veolepingu sõlmimist veokirjas toodud tingimuste kohaselt
-vedaja poolt kaupade vastuvõtmist
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Vastutuse võtmine vedaja poolt
❑ Art.9.2. Kui saatedokument ei sisalda vedaja erimärkusi,

eeldatakse vastupidise tõendamiseni et kaup ja selle
pakend olid vedaja poolt vastuvõtmise hetkel väliselt
nõutavas seisundis ja et kaubapakkide arv, samuti
nende markeering ja numeratsioon vastavad
saatedokumendis märgitule.
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Vastutuse võtmine vedaja poolt
❑ VÕS § 776. Veokirja tõenduslik tähendus

(1) Saatja ja vedaja poolt allkirjastatud veokiri tõendab
kuni vastupidise tõendamiseni veolepingu sõlmimist
ja tingimusi ning veose vastuvõtmist vedaja poolt.
(2) Saatja ja vedaja poolt allkirjastatud veokirja
olemasolu korral eeldatakse, et veos ja selle pakend
olid vedaja poolt vastuvõtmisel väliselt heas
seisukorras ning et veoseühikute arv, nende tähistus
ja numbrid vastavad veokirjas märgitud andmetele.
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Vastutuse võtmine vedaja poolt
(3) Vedaja võib kanda veokirja oma põhjendatud märkuse
veokirjas märgitud andmete kontrollituse kohta
(reservatsioon). Sel juhul ei kohaldata käesoleva
paragrahvi lõikes 2 sätestatut. Vedaja võib reservatsiooni
põhjendada muu hulgas sellega, et tema käsutuses ei olnud
mõistlikke vahendeid, et kontrollida veokirjas märgitud
andmete õigsust.
(4) Vedaja peab kontrollima veose brutokaalu, hulka või sisu,
kui saatja seda nõuab ja vedaja käsutuses on
kontrollimiseks mõistlikud vahendid. Vedaja võib saatjalt
nõuda kontrollimiseks tehtud mõistlike kulude hüvitamist.
(5) Kui vedaja on kontrollinud veose brutokaalu, hulka või
sisu ja kontrolli tulemus on kantud mõlema lepingupoole
poolt allkirjastatud veokirja, siis eeldatakse, et veose
brutokaal, hulk või sisu vastab veokirja andmetele.
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Saatja vastutus vedaja ees
❑ Konventsiooni järgi vastutab saatja kaupade andmisel

veoks vedajale:
❑ Art.7.1 veokirjas toodud andmete õigsus ja piisavus
❑ Art.10 ebapiisavast või defektsest pakendist põhjustatud

kaubakahju
❑ Art.11 tolli- ja muude dokumentide õigsus
❑ Art.22 ebapiisav info ja dokumentatsioon ohtlike kaupade

veoks andmisel
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Saatja vastutus vedaja ees
VÕS § 781. Saatja vastutus
❑ (1) Saatja peab vedajale hüvitama kahju ja kulud, mis

tekkisid:
1) veose ebapiisavast pakkimisest või tähistamisest;
2) ebaõigetest või mittetäielikest andmetest veokirjas;
3) ohtliku veosega seotud ohust teatamata jätmisest,
samuti valest või puudulikust teatamisest;
4) veose mittenõuetekohasest laadimisest;
5) … saatedokumentide või teabe puudumisest,
ebatäielikkusest või ebaõigsusest
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Vedu
❑ Vedaja õigus kasutada veol kolmandaid isikuid
❑ Vedaja kohustus kaubaomaniku nimel teostada

järelevalvet
❑ Art.12. p.1 Saatja õigus juhiste andmiseks vedajale veo

ajal:
-Veomarsruudi muutmine
-Veo katkestamine
-Saaja ja üleandmiskoha muutmine jms.
❑ P.2 Saatja käsutusõigus lõpeb vedaja poolt veokirja
teise eksemplari üleandmisel saajale
❑ P.3 Kauba käsutusõigus saajal veokirja allkirjastamise
hetkest saatjapoolse vastava märkme olemasolul
veokirjas
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Vedu
Juhiste andja poolne kohustus täiendavate juhiste
täitmisega vedajale tekitatud kulu hüvitamiseks
P.5. Vedaja õigus keelduda uute juhiste täitmisest
veol juhul, kui:
-juhiseid ei ole nende saamise hetkel võimalik täita
-juhised segavad vedaja tööd
-juhised võivad kahju põhjustada teiste saadetiste
saatjatele või saajatele
-juhised põhjustaksid saadetise jaotamise
P.6. Vedajapoolne kohustus juhiste andjat koheselt
informeerida juhiste mittetäitmisest
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❑ Veose saatjal on õigus ka pärast veolepingu sõlmimist anda

veosega toimimise kohta juhiseid.
❑ Saatja võib eelkõige anda juhise, et vedaja ei veaks veost edasi või

toimetaks selle teise sihtkohta või teise üleandmiskohta või teisele
saajale.
❑ Vedaja peab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud
juhist järgima üksnes niivõrd, kuivõrd juhise täitmisega ei kaasne
kahjulikke tagajärgi tema majandustegevusele ega tema poolt
veetavate teiste veoste saatjatele või saajatele.
❑ Vedaja võib saatjalt nõuda juhise järgimisega seotud kulude
hüvitamist ning täiendava mõistliku veotasu maksmist.
❑ Vedaja võib juhise järgimiseks nõuda mõistliku ettemakse
tasumist.
❑ Veose saabumisel üleandmiskohta või käesoleva paragrahvi lõikes 3
nimetatud veokirja eksemplari üleandmisel saajale läheb veose kohta
juhise andmise õigus saajale.
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IV pt. Vedaja vastutus
❑ Art.17.1 Vedaja vastutab kauba täieliku või osalise

kaotsimineku või vigastamise eest kauba veoks
vastuvõtmise hetkest kuni üleandmise hetkeni,
samuti kauba kohaletoimetamisega mis tahes
viivitamise eest

VÕS § 792. Vastutus veose kaotsimineku, kahjustumise
või veotähtaja ületamise eest
(1) Vedaja vastutab veotähtaja ületamisest tekkinud
kahju eest, samuti kahju eest, mis tekib veose
kaotsiminekust või kahjustumisest ajavahemikul
veose vedamiseks vastuvõtmisest kuni veose
üleandmiseni.
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Vedaja vastutus
❑ Seega vedaja vastutab nii Konventsiooni kui VÕS kohaselt

-Kaupade kaotsimineku eest
-Kaupade vigastamise eest
-Kaupade kohaletoimetamisega viivitamise eest
❑ Vedaja vastutus kaupade eest algab nende vastuvõtmise
hetkest ja kestab üleandmise hetkeni
NB!!! Vedaja vastutus ei lõpe vedaja sihtpunkti
saabumisel vaid kaupade üleandmisel saajale ja
veokirja allkirjastamisel saaja poolt
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Vedaja vastutus
Vedaja vastutusest vabanemine

Vedaja vabaneb vastutusest, kui kaupade kaotsiminek,
vigastamine, või kohaletoimetamisega viivitamine oli
põhjustatud (art. 17.2)
 Nõude esitaja ebaõigest tegevusest või hooletusest
 Nõude esitaja antud juhiste tagajärjel, mida ei olnud
ajendanud vedaja ebaõige tegevus või hooletus
 Kaubale omasest defektist
 Asjaoludest, millest vedaja ei võinud hoiduda ja mille
tagajärgi ta ei olnud võimeline vältima
NB!!! Vedaja ei vabane vastutusest, kui kahju põhjustajaks on
defektne veovahend või alltöövõtja ebaõige tegevus (17.3.)
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Vedaja vastutus
Vedaja vastutusest vabanemine
Vedaja vabaneb vastutusest, kui kauba kaotsiminek või
vigastamine on erilise riski tagajärg, mis on lahutamatult
seotud ühe või enamaga järgmistest asjaoludest (art.17.4)
a)Tendita lahtise sõiduki kasutamine, kui see oli selgelt
kokku lepitud ja märgitud saatedokumendis – ei ole
põhjenduseks kaubapakkide kao korral ning juhul, kui
kaupade puudujääk ületab normaalse kao piirid
b)Pakendi puudumine või defektid juhtudel, kui
pakendita või nõuetekohase pakendita veetavad
kaubad võivad oma loomulike omaduste rikneda või
saada vigastatud
Tõnu Mägi Koolituse OÜ www.willema.ee

157

Vedaja vastutus
Vedaja vastutusest vabanemine

c)Kauba töötlemine, pealelaadimine, paigaldamine või
mahalaadimine saatja, saaja või isikute poolt, kes
tegutsevad saatja või saaja nimel
(originaaltekst: handling, loading, towage or unloading)
NB!!! Vastutusest vabanemiseks vedajapoolne reservatsioon
veokirjas kohustuslik
d)Mõnda liiki kaupade loomulikud omadused, mille
tagajärjel nad võivad täielikult või osaliselt kaotsi
minna või viga seada, eriti purunemise, korrosiooni,
mädanemise, kokkukuivamise, lekkimise, normaalse
kao või parasiitide ja näriliste mõjul
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Vedaja vastutus
Vedaja vastutusest vabanemine
e)Kaubapakkide markeeringu või numeratsiooni
puudulikkus või mittevastavus – vedaja kohustus on
kontrollida veose vastuvõtul tema kogust ja markeeringut.
Seega puuduliku markeeringu
korral on vastutusest
vabanemiseks teha veokirjas
reservatsioon
f )Elusloomade vedu. Vedajal
lasub kohustus tõestada, et
tegutses vastavalt juhistele, ja oli
võtnud tarvidusele kõik
abinõud loomade päästmiseks
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Vedaja vastutus
Vedaja vastutusest vabanemine

Artikkel 18
1. tõestamine, et kauba kaotsiminek, vigastamine ja
kohaletoimetamisega viivitamine oli esile kutsutud art.17
p. 2 ja p.4 toodud asjaolude tõttu, lasub vedajal.
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Vedaja vastutus
Viivitamine kohaletoimetamisega
❑ Kaupade kohaletoimetamisega viivitamine (art.19)
 Ületatakse kokkulepitud veotähtaega (ajalubadusega vedu)

 Ületatakse aega, mis peaks olema piisav kohusetruule
vedajale kaupade transportimiseks sihtpunktini
(kokkuleppimata veotähtaja korral)
❑ VÕS § 790. Veotähtaeg
 Vedaja peab veose kohale toimetama kokkulepitud tähtaja

jooksul, kokkuleppe puudumisel aga tähtaja jooksul, mida
võib hoolikalt vedajalt asjaolusid arvestades mõistlikult
oodata
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Vedaja vastutus
Viivitamine kohaletoimetamisega
❑ Mis on ajalubadusega vedu

Ekspedeerija peab kauba kohale toimetama kokkulepitud
ajaks, kui (EEA ÜT 2000 järgi) :
 On sõlmitud kirjalik kokkulepe tähtajaliseks veoks
 Tähtajaline kohaletoimetamine on kirjaliku pakkumise
eeltingimus, millega ekspedeerija on vastu vaidlemata
nõustunud
 Tähtajaline kohaletoimetamine on ette nähtud
ekspedeerija kirjalikus pakkumises, millega klient on
nõustunud
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Vedaja vastutus
Viivitamine kohaletoimetamisega
❑ Peamised põhjused veoaja venimisel:
 Puudulik või ebapiisav info kauba kohta
Nt. Tellimus: 4lava kaupa, kaal a`1T. Pealelaadimisel selgub, et tegemist on
nn.”finnlavaga” 1200 x 1000 ja lisaks kahes kihis kaupade ladustamine
on keelatud

 Markeeringute puudumine, eelkõige veoste korral, kus

veoprotsessi käigus toimub saadetiste konsolideerimine
 Puudulik dokumentatsioon, eelkõige jäävad venima

tolliformaalsused, ajakadu riigipiiridel jms.
 Vale planeerimine: tellija “liiga optimistlik” hinnang

“mõistlikule veoajale”, vedaja valearvestus jms.
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Vedaja vastutus
Viivitamine kohaletoimetamisega

 Veondusfirma eksimused: vale veomarsruut, autojuhi

lohakus, tööaja vale planeerimine
 Tehnilised põhjused
 Ilmastikutingimused: halb ilm, lumi, paduvihm jms.
 Streigid, protestiaktsioonid jms.

Ajariskidest tulenev viivitus on saajal tavaliselt maandatud
täiendavate kaubavarudega laos
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Vedaja vastutus
Konventsiooni järgne kaupade kaotsiminek:(art.20.1)
❑ Kaubad ei jõua sihtpunkti 30 päeva jooksul alates
kokkulepitud tarnetähtajast
❑ Kaubad ei jõua sihtpunkti 60 päeva jooksul alates
kaupade vastuvõtmise päevast (kokkuleppimata
tarnetähtaja korral)
NB!!! Kaotsiminekuks loetakse ka olukorda, kui on
teada kauba asukoht, kuid on takistatud selle
edasitoimetamine sihtpunkti
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20.2.Kauba käsutamise õigusega isik võib kaotsiläinud kauba eest
hüvituse saamise korral paluda kirjalikult talle kohe teatada, kui
kaup leitakse hüvituse väljamaksmisele järgneva aasta jooksul.
20.3. Kolmekümne päeva jooksul pärast sellise teate saamist võib
kauba käsutamise õigusega isik nõuda, et kaup oleks talle üle
antud saatekirjas näidatud võlgnevuste eest maksete äratasumise
vastu, samuti tema saadud hüvituse tagastamise vastu,
20.4 juhiste puudumise korral või sel juhul, kui kaup leiti alles
aasta möödumisel hüvituseväljamaksmise päevast arvates, on
vedajal õigus käsutada leitud kaupa vastavalt kauba asukoha riigi
seadustele.
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VÕS § 791. Veose kaotsiminek
❑ (1) Saaja või saatja võib lugeda veose kaotsiläinuks, kui seda
ei ole kohale toimetatud veotähtaja ega sellele järgneva
veotähtajaga võrdse ajavahemiku jooksul, kuid mitte
vähem kui nelja päeva jooksul, rahvusvaheliste vedude
puhul aga mitte vähem kui 30 päeva jooksul.
❑ (2) Kui veotähtaega ei ole kokku lepitud, võib saaja või
saatja lugeda veose kaotsiläinuks, kui seda ei ole kohale
toimetatud 60 päeva jooksul veose vedajale üleandmisest
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Vedaja vastutus
kaubakahju põhjused vedudel
❑ Levinumad kaubakahju põhjused maanteevedudel:
 Ebapiisav või sobimatu pakend
 Ebapiisav info kauba käitlemise kohta veol
 Kauba kahjustamine laadimisprotsessil
 Füüsiline vigastamine laadimisel, vale kaup, ebapiisav või






vale kinnitamine veoruumis
Vargused, röövid
Vale veoreziim, eelkõige kiirestiriknevate kaupade korral
Tehniliselt mittekorras veovahend
Avariid
Looduskatastroofid
Tõnu Mägi Koolituse OÜ www.willema.ee
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Art. 22 p1. Kui saatja annab vedajale vedada ohtlikke kaupu,
peab ta teatama talle täpselt nende kaupade ohu laadi ja
vajaduse korral rakendatavad ettevaatusabinõud. Kui need
juhised ei ole saatekirja märgitud, siis lasub saatjal või
saajal kohustus tõendada igasugusel muul viisil, et vedaja
oli teadlik nimetatud kaupade veoga seotud ohu laadist.
p.2. Vedaja võib igal ajal ja kohas hüvitust saamata
mahalaadida, hävitada või kahjutuks teha kaubad, mille
ohtlikkusest ta ei olnud käesoleva artikli punktis l
nimetatud asjaoludel teadlik. Pealegi vastutab saatja
kõigist kaupade veoks andmisel ja veol tekkinud kulude ja
kahju eest.
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Vedaja vastutus
Vedaja vastutuse piirmäär
❑ Art. 23.1 Kui vedaja on vastavalt käesoleva konventsiooni

sätetele kohustatud hüvitama kauba täieliku või osalise
kaotsiminekuga tekkinud kahju, siis hüvitamisele kuuluva
summa suurus määratakse kindlaks kauba veoks
vastuvõtmise kohas ja ajal kehtiva kauba maksumuse alusel
❑ VÕS 794. Veose väärtuse hüvitamine

(1) Veose täieliku või osalise kaotsimineku korral peab
vedaja hüvitama kaotsiläinud veose või selle osa väärtuse.
Veose väärtuseks loetakse veose väärtus vedamiseks
vastuvõtmise ajal ja kohas.
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Vedaja vastutus
Vedaja vastutuse piirmäär
Kauba maksumus veoks vastuvõtmise kohas (art.23.2)
❑ börsi noteeringu alusel
või selle puudumisel
❑ kehtiva turuhinna alusel
või selle puudumisel
❑ sama liiki ja kvaliteediga kauba tavalise maksumuse
alusel
NB!!! Konventsiooni alusel kahjunõude suuruse määramisel ei
oma kaubaarve mingit tähtsust.

Praktikas üldjuhul määratakse kaubakahju suurus
kaubaarve alusel
Tõnu Mägi Koolituse OÜ www.willema.ee
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Vedaja vastutus
Vedaja vastutuse piirmäär
ART.23.3 Hüvitise suurus ei või siiski ületada 25 franki puuduoleva
kauba brutokaalu kilogrammi eest. “Frangi” all mõistetakse
kuldfranki, mille kaal on 10/31grammi kullaprooviga 0,900
Art.23.4.Peale selle kuuluvad täielikult hüvitamisele veomaksed,
tollimaksud ja lõivud kogu kauba kaotsimineku korral ja
proportsionaalselt kahju suurusele osalise kaotsimineku korral;
§ 795. Vastutuse piirmäär
(1) Vastavalt käesoleva seaduse §-le 794 maksmisele kuuluv
hüvitis veose või selle osa kaotsimineku või kahjustumise eest on
piiratud 8,33 SDR-iga kaotsi läinud või kahjustunud veose või
selle osa brutokaalu iga kilogrammi kohta
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Vedaja vastutus
Vedaja vastutuse piirmäär
❑ SDR (Special Drawing Rights)- Rahvusvahelise

Valuutafondi (IMF) poolt 1969.a. loodud arveldusühik

❑ Loomisel 1SDR 0,888671 gr Au prooviga 1,0 e. samasuur

kulla tagatis kui USD 1

❑ Pärast rahaturupoliitika reformi 1973.a.(inflatsioon, ujuvad

kursid) 5 juhtiva tööstusmaa rahvusvaluutadest
kokkupandud valuutakorv. SDR väärtuseks 1 gr. kulda
prooviga 0,900
Kuna 1SDR= 3CHF, siis
vastutuse piirmäär

25CHF= 8,33 SDR

NB!!! Jooksev kurss Äripäevast
(18.03- 18,13EEK)
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Vedaja vastutus
Vedaja vastutuse piirmäär
Vastutuse piirmäär kohaletoimetamisega viivitamisel
❑ ART.23.5 Kui nõude esitaja tõendab, et kauba
kohaletoimetamise viivitus on tekitanud kahju, siis on
vedaja kohustatud hüvitama kahju summas, mis ei või
ületada veomakse
❑ VÕS § 795. Vastutuse piirmäär
 (4) Vedaja vastutus vedamise aja ületamise eest on piiratud

veotasu kolmekordse summaga
NB!!! Kaubasaajal lasub kohustus tõendada kaupade
kohaletoimetamisega viivitusest tuleneva kahju tekkimist
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Vedaja vastutus
Vedaja vastutuse piirmäär
Art.25
1.Kui kaup on vigastatud, tasub vedaja kauba väärtuse
vähenemisele vastava summa, mis on arvutatud vastavalt
kauba maksumuse järgi.
2.Hüvituse suurus ei või siiski ületada:
a) kogu saadetise vigastamise korral hüvituse summat, mida
tuleks maksta kogu kauba kaotsimineku puhul;
b) ainult osa saadetise vigastamise korral hüvituse summat,
mida tuleks maksta vigastatud kauba osa kaotsimineku
puhul.
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Vedaja vastutus
Vastutuse piirmäära suurendamine
❑ Konventsioon võimaldab suurendada vedaja vastutuse

piirmäära ja kaubakahju korral maksta nõude esitajale enam,
kui 8,33 SDR/ kauba brutokilogramm
❑ Vedaja nõusolekul tema ja saatja vaheline erikokkulepe, kus
vastutuse piirmäära suurendatakse kuni saatelehel
deklareeritud summa ulatuseni
❑ Kokkuleppe sõlmimiseks on saatja kohustatud:
-märkima CMR veokirjale kaupade maksumuse
-tasuma vedajale kõrgendatud vastutuse võtmise eest
kokkulepitud lisatasu
NB!!! Ärge unustage kokkuleppe sõlmimisest informeerimast
kindlustusandjat, kus teil on sõlmitud vedaja vastutuse kindlustus
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Vedaja vastutus
Vastutuse piirmäära suurendamine

Art.24 Saatja võib veomaksete lisandi põhjendatud tasumisel
avaldada ja näidata saatekirjas kauba
maksumuse, mis ületab artikli 23 punktis 3 näidatud piiri ja
sel juhul asendab avaldatud summa selle piiri.
Art.26 Kui saatja tasub veomaksete kooskõlastatud lisandi,
siis võib ta kindlaks määrata kohaletoimetamise erihuvi
summa kauba kaotsimineku, vigastamise ja kokkulepitud
tähtajaks kohaletoimetamisega viivitamise korral.
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Vedaja vastutus
Tahtlik õigusvastane tegevus
❑ Tahtlik õigusvastane tegevus (wilful misconduct)

s.o. tegevus, mille sooritamise hetkel peaks vedaja olema
teadlik ohu olemasolust ja sellest, et ta ei käitu tekkinud
olukorras õigesti.
Kui kauba kahjustumise või kadumise põhjustab vedaja või
tema alltöövõtja tegevus, mida kohus võrdsustab tahtliku
õigusvastase tegevusega, siis vedaja vastutust ei piirata
(art. 29)
NB!!! Nt. Kaubakahju tekkimine avarii tagajärjel juhul, kui süülise
avarii põhjustanud autojuht oli avarii sooritamise hetkel alkoholivõi narkojoobes.
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Vedaja vastutus
Hüvitatavad muud kulud
Muud vedaja poolt hüvitamise kuuluvad kulud (art.23.4)
❑ Veomaksed (“the carriage charges”) – hüvitatakse
proportsionaalselt hävinenud kaubaga
❑ Tollimaksud (“customs duties”) – millised maksud tuleb
tasuda, sõltub asukohariigi kohtu nägemusest.
Rahvusvaheline praktika- aktsiisimaks ja käibemaks vedaja
poolt hüvitamisele ei kuulu
❑ Muud kaubaveoga seotud kulud (“other charges
incurred in respect of the carriage of the goods”)
NB!!! Kuna toodud kulud ei ole konventsiooni järgi limiteeritud,
võivad nad põhjustada ettenägematuid suuri kulusid
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Nõuded ja hagid
Kahjuavalduse esitamine

Kahjuavalduse esitamise tähtajad:
Kaupade kaotsiminek või vigastus
-Silmnähtava kaubakahju korral koheselt
-Kui kaubakahju ei olnud võimalik tuvastada vastuvõtmise
hetkel, avaldus 7 päeva jooksul, v.a. riiklikud pühad ja
pühapäevad) kaupade vastuvõtmisest
Kohaletoimetamisega viivitamine- kirjalik avaldus 21
päeva jooksul kaupade saaja käsutusse üleandmise päevast
arvates
 Kahjuavalduse vorm vaba. Piisab saajapoolsest märkusest
veokirjas silmnähtava vigastuse korral
 Kahjuekspertiis vedaja, saaja ja/või kolmanda isiku
osavõtul
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Nõuded ja hagid
Tähtajad, kohtupidamise koht
Vedaja ja vedajale nõude esitanud isiku vahelised vaidlused
vahekohtus või kohtus
❑ Veolepingus kokkulepitud kohtupidamise koht
❑ Kostja alalise elukoha järgse riigi kohus
❑ Kostja pea- või harukontori asukohajärgse riigi kohus
❑ Kauba veoks vastuvõtmise riigi kohus
❑ Kauba üleandmiseks ettenähtud riigi kohus
Hagi aegumistähtaeg- üks aasta
Tahtliku õigusvastase tegevuse korral hagi aegumistähtaeg 3a
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VI pt. Mitme vedaja poolt järjestikku teostatav vedu
❑ Vedaja vastutab kõigi vedajate tegevuse või tegevusetuse

eest, kelle teenuseid ta veo teostamisel kasutab (s.t. temale
järgnevate vedajate eest) (art.3)
❑ Art.34 Järgnev vedaja- vedaja, kes võtab eelvedajalt vastu
veetavad kaubad ja esialgse veokirja, muutub veokirja
järgse veolepingu osapooleks veokirjas märgitud
tingimuste kohaselt, kandes vastutust kogu veo eest
❑ Art. 36 Haginõue nõude esitajalt:
-esimesele vedajale
-viimasele vedajale
-vedajale, kes korraldas vedu etapil, millal toimus kaupade
kahjustamist ja viivitamist esilekutsuv sündmus
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Nõuded ja hagid
Mitme vedaja poolt järjestikku teostatav vedu
❑ Vedajal, kes on kohustatud nõude esitajale kahju hüvitama,

on regressiõigus teiste veos osalenud vedajate vastu
(art.37)
-kahju põhjustanud vedaja vastu
-kahe või enama kahju põhjustanud vedaja korral võrdeliselt
nendel lasuva vastutuse osaga
-konkreetse kahju põhjustaja selgusetuks jäämisel kannavad
kõik vedajad vastutust võrdeliselt tal saadaoleva osaga
❑ Nõude saanud vedaja maksevõimetuse korral tasuvad kõik
vedajad tema eest hüvitise võrdeliselt neil saadaoleva
veotasu osaga (art.38)
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Nõuded ja hagid
Mitme vedaja poolt järjestikku teostatav vedu
Konventsioon ei defineeri esimest ja viimast vedajat.
❑ Juhul, kui esimeseks vedajaks ekspedeerija lepingulise
vedaja rollis, ei pruugi ta veokirjas esimese vedajana
märgitud olla.
❑ Multimodaalsel veol pikkade veoahelate korral
vahetatavate poolhaagistega võimaluse puudumine veose
kontrolliks
❑ Tavapraktika: kaubakahju korral jääb süüdi viimane vedaja,
kes annab vigastatud kauba üle saajale
NB!!! Laetud haagise veoks võtmisel võimalusel märge
veokirja ”kauba kogus ja seisukord kontrollimata”
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Kolimisteenused
VÕS 42. peatükk 2. jaotis „Kolimine”
-vedajal ei ole õigust nõuda saatjalt veokirja
-vedaja vastutuse piirmäär (§ 814): „…on piiratud 614 euroga
lepingu täitmiseks vajaliku laadimisruumi iga kuupmeetri kohta.”
-kahjust teatamise aeg (§ 815): ühe päeva jooksul veose
üleandmisest, kui veose kaotsiminek või kahjustumine oli väliselt
arusaadav, ning 14 päeva jooksul, kui veose kaotsiminek või
kahjustumine ei olnud väliselt arusaadav.”
Rahvusvaheliste kolimisteenuste korral lähtutakse
Rahvusvahelise Sisustustransportijate Föderatsiooni (FIDI –
International Federation of International Furniture Removers)
standardtingimustest.

Näituste eksponaatide ja kunstiväärtuste vedu

Näituste eksponaatide ja kunstiväärtuste vedamisel
lähtutakse Rahvusvahelise Kunstivedajate
Assotsiatsiooni (International Convention of
Exhibition and Fine Art Transporters – ICEFAT) reeglitest
ja tüüptingimustest.
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Küsimused:
Veokiri on
❑Autojuhi tööaja fikseerimiseks vajalik dokument
❑Vedaja vastutust kirjeldav dokument, kus on
kirjeldatud kaup, mille eest vedaja vastutab
❑Veolepingu olemasolu tõendav dokument
❑Veokirja allkirjastades võtab kaubasaatja
võlaõigusseadusega või CMR konventsiooniga
ettenähtud kohustused
❑Veokiri on eelkõige töökäsk autojuhile
❑Veetava kauba omadusi tõendav dokument

Märge COD veokirjal tähendab:
❑ Selline märge on üksnes ostu-müügilepingust tulenev
saatja kohustus
❑ Vedajal ei ole selle märkega veokirjas mingeid kohustusi,
sellest tulenevad kohustused on kaubasaajal
❑ Vedaja annab kauba üle kauba hinna tasumise vastu
❑ Vedaja annab kauba üle veohinna tasumise vastu

Võlaõigusseadus on:
❑ Seadus on üksnes soovitav ja tema täitmist ei saa
lepinguosalistelt nõuda (dispositiivsus)
❑ Seadus, millises lepinguosaliste vastutus on kohustus
lepinguosalistele, ülejäänus on neil võimalik erinevad
kokkulepped.
❑ Seadus, milline on kohustuslikuks täitmiseks
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Vedaja peab veokirjale tegema märke veoste
vastuvõtmisel vedamiseks juhul kui:
❑ Autojuht ei viibinud laadimise juures
❑ Pakkeleht ja veokiri on vastavuses
❑ Veosepakendeid on puudu
❑ Autojuht kinnitab reservatsioonis vastuvõetud kauba
vastuvõtmist veokirjal kirjeldatud kujul.
❑ Veose pakendi(te)l on nähtavad välised kahjustused
❑ Veose pakendid on autojuhi arvates ebapiisavad

Kuidas tarneklauslid CPT ja CIP mõjutavad veolepingu
täitmist?
❑ Tarneklausli teadmine ei mõjuta veokorraldaja tegevust
❑ Veotellijaks on kaubasaaja ja ta asub saatja ülesandeid
täitma
❑ Kahel tarneklauslil ei saa olla midagi ühist
❑ Tuleb märkida veokirjale märge käsundusõiguse
üleandmise kohta kaubasaatjalt kaubasaajale

„Vedaja vastutus“ tähendab:
❑ Vastutust veotellimuse saamisest kuni selle täitmiseni
❑ Vastutust üksnes veotähtaja ületamise ees
❑ Veolepingu sõlmimisest (aktsepti jõustumisest) kuni
veolepingu täitmiseni
❑ Vastutust veose eest tema vastuvõtmisest kuni
üleandmiseni ja veoaja eest
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Kokkulepitud tarneajaga veol hilineb veos vedaja süül
Riiast Kuressaarde. Lepinguline veotasu oli 700€, s.h.
120€ praamipiletite eest marsruudil Virtsu- KuivastuVirtsu. Vedaja vastutuse piirmääraks saatja ees kujuneb
❑ 700€
❑ 5 80€
❑ 1740€
❑ 2100€

Kokkulepitud tarneajaga veol hilineb veos vedaja süül
Tartust Kuressaarde. Lepinguline veotasu oli 700€, s.h.
120€ praamipiletite eest marsruudil Virtsu- KuivastuVirtsu. Vedaja vastutuse piirmääraks saatja ees kujuneb
❑ 700€
❑ 5 80€
❑ 1740€
❑ 2100€
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Üldist lennuvedudest
peamine transpordiviis teatud kaubagruppide veol
Mõned tähtsamad artiklid on:
-post
-kõrgtehnoloogilised detailid ja seadmed
-laevade ja lennukite varuosad
-eksklusiivsed toiduained
-väärissaadetised ( raha ja väärismetall )
-erikaubad mille lühikene transiitaeg on ülioluline ( nt.
Elusloomad )
Lennutranspordi kaubamahtude RTK ( Revenue Ton
Kilometers ) osakaal on ca 5 %

Vedude tehnoloogia lennutranspordis
Lennutranspordis toimuvad muutused lennufirmade
transpordiahela ülesehituses.
Kui 10a. tagasi toimus ka regionaalne ettevedu nn. HUB
lennujaama lennukitega, siis järjest enam lennufirmad
fokusseerivad end lendudele suurte HUBide vahel e. „nn“
POINT-to-POINT lendudele.
Seega lennutransport muutub järjest enam kombineeritud
transpordiliigiks

Kombineeritud veotehnoloogia eelised
✓ kulude kokkuhoid, kuna kokkuvedu teostatakse “road

feederi“ põhimõttel
✓ „Road feederi“ põhimõttel kokkuvedu võimaldab

lennuvedudega haarata ka piirkonnad, kus õhuvedude
infrastruktuur puudub
✓ Täiendavad tehnilised piirangud lennukitele väikestes
lennujaamades takistavad lennuvedajate töö
organiseerimist
✓ Otselendudel, mis toimuvad lähtelennujaamade ja HUBide
vahel, laaditakse üldjuhul kiiremaid kaupu ning posti
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✓ Kombineeritus on andnud võimaluse

lennukompaniidel teostada müügitegevust ja kauba
transporti ka riikides/ piirkondades kuhu nad
regulaarselt ei opereeri
✓ Klientidel on tekkinud võimalus ka väiksemates
lennujaamades või riikides saada seeläbi ligipääs
sihtkohtadele, mis enne olid kättesaamatud
✓ Lennufirmade tooteportfellid on kombineeritud
transpordi arenedes hakanud jagunema enam
ECONOMY ja PRIORITY põhimõtetel

Konventsioonid
Põhilised konventsioonid lennutranspordis on:
1. Warssaw Convention 1929
2. Hague Protocol 1955
3. Montreal Protocol 1975

✓ WARSAW CONVENTION ( Convention for the Unification

of Certain Rules Relating to International Carriage by AIR )
-allkirjastati 12.10.1929
´-Dokument puudutab reisijate, kauba ja pagasi vedu
lennutranspordis ning defineerib vastutuse piirid
-Dokument on kehtiv rahvusvaheliste vedude puhul ehk
lennutranspordile, kus lähte-ja sihtlennujaam ei asu samas
riigis ning mõlemad lennujaamad on ratifitseerinud
✓ Hague Protocol on Warssawi konvensiooni
parandusdokument, allkirjastati 1955
✓ Montreal Protocol 1975- vedaja vastutus 17 SDR/ kg
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Osalised lennutranspordis
Osapooled:
✓ Kauba tegelik Saatja
✓ Ekspedeerija
✓ Lennufirma või volitatud esindaja ( GSSA )
✓ Lennufirma terminali käsitleja
✓ Lennujaama turvakontroll
✓ Toll
✓ Lennufirma lennuki maapealne käsitleja
✓ Kauba tegelik Saaja

Lennukauba saatmise protsess
Ekspedeerija broneering
lennufirmale
Ekspedeerija kaup
lennujaama
Saadetise laadiMine lennukisse

Lennufirma broneering

Dokumentide
komplekteerimine

Kauba kontroll
lennuveo agendi poolt

Saadetise turvakontroll

LEND

lennukist suunaMine terminali

TOLL + SAADETISE ÜLEANDMINE EKSPEDEERIJALE

IATA
Rahvusvaheline Lennutranspordi Ühendus
(International Air Transport Association)-IATA- on
lennufirmade kaubandusühing.
240 lennufirmat, kes IATAsse kuuluvad, on peamiselt suured
vedajad.
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IATA prioriteedid
❑ Ohutus
❑ Turvalisus
❑ Äri lihtsustamine
❑ Keskkond

IATA lennujaamade koodid
LENNUJAAMA koodid on 3 kohalised tähe lühendid, mis
üldjuhul lähtuvad lennujaama enda nimest või linna nimest
TALLINN- TLL
AMSTERDAM- AMS
FRANKFURT- FRA
Lennujaama koode/kodeerimist saab leida kõige kergemini
TACT Rules kogumikust
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IATA lennufirmakood
IATA lennufirmakood on kahetäheline kood, millega IATA
tähistab lennufirmasid ja mis moodustavad lennu numbri
kaks esimest märki (näiteks OV 177: Estonian Airi lend 177
Tallinn-Brüssel).
IATA koodid ei ole unikaalsed, näiteks kood EZ tähistab nii
USA firmat Evergreen International Airlines kui Taani firmat
Sun Air of Scandinavia.
IATA koodid asendatakse aja jooksul kolmetäheliste ICAO
lennufirmakoodidega

FINNAIR tähed: AY numbrid: 105
ALITALIA tähed: AZ numbrid: 055
LUFTHANSA tähed: LH numbrid: 020

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse
Organisatsioon
Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon
(International Civil Aviation Organization- ICAO) on
asutatud 7. detsembril 1944 Chicago kokkuleppe alusel,
lepingule kirjutas alla 52 riiki. Peakorter Montreal (Kanada).
13. mail 1947 jõustunud ühinemisleppe alusel on ICAO-l ÜRO
eriorganisatsiooni staatus
2011. aasta seisuga 191 liikmesriiki.
Rahvuvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni peamiseks
eesmärgiks on töötada välja rahvusvahelise lennuliikluse
arengu põhimõtted ning kooskõlastada ja suunata tehnilist
arengut üldise lennuliikluse turvalisuse eesmärgil.
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ICAO lennuväljade(-jaamade) rahvusvahelised
tunnusmärgid.
Nelja tähekohaga tunnusmärgi esimene täht näitab asukoha
ala, teine täht riiki. Näiteks:
EF: Northern Europe, Finland – tähistus EFTU: Northern
Europe, Finland, Turu lennuväli
ES: Northern Europe, Sweden – tähistus ESSA:
Northern Europe, Sweden, Stockholm, Arlanda lennuväli
EE: Northern Europe, Estonia – tähistus EETN: Northern
Europe, Estonia, Tallinn
LF: Southern Europe, France – tähistus LFPG: Southern
Europe, France, Paris–Charles de Gaulle lennuväli
E tähistab Põhja- Euroopat ning L Vahemere ümbrust

Ekspedeerija roll lennuvedude korraldamisel
Lennuvedude ekspedeerija on lüliks Lennufirma ja Saatja
vahel, kes on võimeline väljastama vajalikke dokumente,
veenduma saadetise sobilikkuses ja on suuteline teadustama
saatjaid IATA reeglitest tulenevatest nõuetest
Ekspedeerija garanteerib lennufirmale:
a) korrektsed saadetise andmed ( kaal, mõõdud )
b) saadetis on füüsiliselt lennutranspordiks sobilik
c) saatedokumendid on ette valmistatud reeglite päraselt
d) teenuste eest tasumise ( isegi kui Saatja talle ei tasu )

Veodokumendid lennutranspordil
Lennupilet e. AIR WAYBILL jaguneb kaheks
1. MASTER AIR WAYBILL
MAWB väljastatakse saadetisele, mille ekspedeerija annab
lennufirmale
Tegemist on lennusaatelehe nn. avatud eksemplariga, millel
seisnev informatsioon on mõeldud pigem lennukompaniile ja
protsessis osalevatele käsitlusasutustele. Rahalised summad,
mis on kantud MAWB peale on võetud IATA
hinnakogumikust või siis on märgitud kokkuleppeliselt
lennukompaniiga “ AS AGREED “
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2. HOUSE AIR WAYBILL
Väljastatakse ekspedeerija poolt saatjale iga saadetise kohta,
mille tellijad annavad ekspedeerijale saatmiseks.
Tegemist on lennusaatelehe nn. suletud eksemplariga, millel
seisnev informatsioon on mõeldud ekspedeerijate vaheliseks
infovahetuseks. Antud eksemplar kajastab informatsiooni
kauba tegeliku Saatja / Vastuvõtja kohta, kokkulepitud hindu
ja muud partnerite vahelist informatsiooni
Kõik HAWB-d konsolideerib ekspedeerija MAWB ja edastab
lennuvedajale

Lennutranspordi tähtsaim saatedokument on lennupilet ehk
AIR WAYBILL (AWB)
Lennupileti funktsioonid on:
1. Kinnitab veolepingu sõlmimist
2. Kinnitab, et kaup on veoks aktsepteeritud
3. Olla kauba veodokumendiks
4. Olla tollidokumendiks
5. Olla veo maksumuse dokumendiks
6. Olla arvelduse dokumendiks
7. Olla kauba kauba kogust ja sisu iseloomustavakd
dokumendiks

Nõuded pakendite markeerimisele
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Lennuvedaja vastutus
Iga lennupilet on leping, kandes endaga lennupileti esilehel
ja pöördel olevat lepinguteksti:

Esilehel:

Tagalehel:
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Saatjal on võimalus vastutuse piirmäära kokkuleppel
ekspedeerijaga suurendada, deklareerides väärtuse MAWB-le

Lennusaadetise broneerimine
Broneeringuteks vajab lennufirma ekspedeerijalt järgnevat
informatsiooni:
a) Lennupileti number
b) Saadetise sihtkoht
c) Saadetise kohtade arv
d) Saadetise kaal
e) Saadetise pakkeüksuste möödud
f) Soovitud väljalend(lennud) vöi transiitaeg
g) Erilepingute puhul ( kliendid ja hinnad ) ka spetsiaalviide

Broneerimiseks vajalik info lennugraafikutest:
1. OAG – CARGO GUIDE (Official Airline Guide)
Antakse välja 2 kuulise kehtivuse ajaga
Sisu annab ülevaate
1. Graafikutest
2. Lennufirmade koodidest
3. Lennunumbritest
4. Lennujaamadest.
2. Lennufirma enda lennugraafik
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Rahvusvahelised raudteeorganisatsioonid
Rahvusvahelised raudteeorganisatsioonid, kus Eesti osaleb:
Raudteede tehnilise arengu ja koostöö printsiibist lähtuvalt:
✓ UIC (Rahvusvaheline raudteede liit)
✓ OSJD (Raudteede koostööorganisatsioon);
Raudteeõiguse printsiibist lähtuvalt:
✓ OTIF (Rahvusvaheliste raudteevedude valitsustevaheline
organisatsioon)
✓ OSJD (raudteede koostööorganisatsioon).

UIC- Rahvusvaheline Raudteede Föderatsioon
Rahvusvahelise Raudteede Liidu (UIC) koosseisu kuulub 72
aktiivset liiget, 59 assotsieerunud liiget ja 33 vaatlejaliiget.
Põhiülesanded:
✓ raudtee infrastruktuuri ja selle juhtimise arendamine
✓ koostalitlus ja ohutus
✓ standardimine ja
✓ raudteede strateegilised küsimused.
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OTIF
OTIF on rahvusvaheline organisatsioon, mille liikmesriigid
on ühinenud reisijate, pagasi ja kaupade raudteel toimuvat
vedu käsitleva konventsiooni COTIF sätetega.
Konventsioon kujutab endast rahvusvahelist raudteevedu
käsitlevat ühtset õigusnormide süsteemi, mida rakendatakse peale
raudteetranspordi ka sellega seotud maantee- ja veetranspordile.
Konventsiooni reisijate- ja kaubaveoeeskirju rakendatakse üle
235000 km ulatuses raudteeliinidel ja ca 19000km ulatuses
maanteedel ja veeteedel.
Organisatsiooni peakorter asub Bernis
Käesolevaks hetkeks kuulub organisatsiooni 41 liikmesriiki
Eesti liitumine konventsiooniga (COTIF) - 2008

COTIF struktuur:
A – Reisijate rahvusvahelise raudteeveo lepingu eeskirjad (CIV);
B – Kaupade rahvusvahelise raudteeveo lepingu eeskirjad (CIM);
C – ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo määrus (RID);
D – Vagunite kasutamist rahvusvahelises raudteeliikluses
käsitlevate lepingute ühtsed eeskirjad (CUV);
E – Infrastruktuuri kasutamist rahvusvahelises raudteeliikluses
käsitleva lepingu ühtsed eeskirjad (CUI);
F – Ühtsed eeskirjad tehniliste standardite kehtestamiseks(APTU);
G – Ühtsed eeskirjad tehnoloa väljaandmiseks raudteematerjalile,
mida kasutatakse rahvusvahelises liikluses (ATMF).

Rahvusvaheline raudteevedude konventsioon
COTIF
Kaubaveoleping jõustub , kui raudtee võtab kaubad vedamiseks
vastu. Lepingu jõustumine eeldab, et raudteele oleks üle antud
kaupade veosaateleht-veokiri
Kauba loovutamine veoks. Saatja vastutab selle eest, et veosed
on õigesti pakendatud. Saatja peab vagunitesse laadima vagunite
kaupa veetava kauba ja eraldi niisuguse kauba, mis võib
pealelaadimisel kahjustuda või kahjustada muid kaupu.
Raudtee esindajad on kohustatud veoseid vastu võttes üle
kontrollima ning märkima veokirjale juhul, kui kaup või tema
pakendid ei vasta nõuetele. Kui veokiri on „puhas”, eeldatakse, et
kaup on olnud deklareeritud andmetele vastav ajal, kui see võeti
veoks vastu.
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Veoraha. Raudtee võib määrata, et veoraha tuleb tasuda
lähtepunktis. Muudel juhtudel tuleb veokirjale teha märge, et
vastuvõtja tasub veoraha ning muud kulud.
Vedu. Raudtee kohustuseks on kaitsta kauba omaniku huve
kogu veo vältel. Kui kauba vedamine on takistatud saatjast
mitteolenevatel põhjustel, on raudtee kohustatud võtma
kasutusele saatja huvide kaitseks meetmed kauba
vedamiseks vajalikku sihtkohta. Juhul kui vedu on võimalik
sooritada mööda erinevaid marsruute, peab saatja ise
kindlaks määrama kaupade kulgemistee.

Kauba üleandmine vastuvõtjale. Sihtpunktis tuleb kaubad
anda vastuvõtjale üle kokkulepitud veoaja möödudes. Juhul
kui kaubale ei ole ühe kuu jooksul järele tuldud, on raudteel
õigus need kaubad realiseerida.
Kauba saajal on õigus esitada reklamatsioon juhul, kui:
-kaubad on veo ajal kahjustunud või hävinud
-kaubad on üle antud väärale isikule
-lunamaksuga saadetud kauba puhul ja kui raudtee on kauba
loovutanud ilma, et selle eest oleks lunamaksu sisse nõutud,
on raudtee kohustatud hüvitama tekitatud kahju.

Kaubavedaja vastutus
Raudtee vastutab selle kahju eest, mille tema töötajad või
alltöövõtjad on oma tööülesannete täitmisel põhjustanud,
S.t. raudtee on vastutav kliendi ees ka niisuguse kahju korral,
mille põhjustajateks on teise raudtee töötajad.
Raudtee vastutus algab, kui kaup on vedamiseks vastu võetud
ja lõpeb siis, kui kaup on vastuvõtjale üle antud. Kui
veoprotsessis osaleb mitmeid raudteid, siis neist igaüks
vastutab kahju eest kogu veoprotsessi jooksul (solidaarne
vastutus).

77

3/1/2021

Raudtee ei vastuta kauba kadumise, koguse vähenemise,
kahjustumise või hilinemise eest juhul, kui kahju on
tekkinud:
-saatja/saaja eksimusest või hoolimatusest;
-saatja/saaja poolt antud ebapädevad korraldused
-kauba defektide tõttu;
-ebapiisava pakendi tõttu
-tingimustes, mida raudtee ei võinud vältida ja mille tagajärgi
ennetada.

Kaubavedaja vastutus on piiratud ja limiteeritud
maksimaalse määraga.
Kaubakoguse vähenemine või kauba kadumine hüvitatakse
vastavalt kehtivale hinnale, mis oli kaubal lähtepunktis siis,
kui raudtee võttis selle vedamiseks vastu.
Rahvusvahelistel vedudel vastavalt CIM-konventsiooni
artikli 30 §-le 2, on vedaja vastutus limiteeritud
17 SDR/bruto kg.
Lisaks sellele hüvitisele kompenseeritakse puuduva
kaubakoguse osas ka veo- ja tollimaksud ning muud
kaubaveost tulenevad kulutused.

Rahvusvaheline raudteeveodokument (CIM)
✓ CIM veokiri on kooskõlas COTIF konventsiooni veolepingu

kokkuleppega CIM.
✓ Saateleht moodustab tõendi veolepingu sisust.
✓ Saatja peab täitma raudteeveodokumendi. Saatja vastutab

oma ettekavatsematuse eest sõltumata veokirjale märgitud
vigastest andmetest ja selgitustest.
✓ Raudteel on vastutus mõningate veokirjale märgitud
andmete osas, nagu kauba kaal, kogus ja kauba väline
seisukord.
✓ Kui veokiri on “puhas”, oletatakse, et kaup oli vedamisele
võttes väliselt pretensioonitus seisus.
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Vedamise ajal see, kelle valduses
on veodokumendi koopia, võib
veolepingut muuta, määrates
näiteks et kaup tuleb
tagastada lähtekohta või anda
üle kellelegi teisele kui seda
on saatelehes mainitud
vastuvõtja

OSJD
OSJD on rahvusvaheline organisatsioon, mille liikmeteks on
Euroopa ja Aasia maade raudteetransporti kureerivad
ministeeriumid.
OSJD-sse kuulub 27 riiki, mille raudteeliinide üldpikkus on
280 000 km.
OSJD tegevust juhib Komitee, mille asukoht käesoleval ajal
on Varssavis

Eesti on ühinenud OSJD liikmesriikide vaheliste lepingutega:
1)Rahvusvaheline raudteekaubaveo kokkulepe (SMGS) –1993;
2)Rahvusvaheline raudteereisiveo kokkulepe (SMPS) – 1993;
3)Kokkulepe raudtee rahvusvahelises ühenduses vagunite
kasutamise eeskirja kohta (PPV) – 1993;
4)Kokkulepe rahvusvahelise raudtee reisijateveo tariifiga
ühinemise kohta (ETT) – 1993;
5)Kokkulepe rahvusvahelisel reisijate ja kaubaveol
teostatavate arvelduste eeskirjade kohta – 1993.
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SMGS kokkuleppe kohane veokiri (saatekiri)
Raudtee saateleht koostatakse viiel nummerdatud blanketil,
millele lisanduvad vastavalt vajadusele koopiad erinevatest
lehtedest:
➢ Nr. 1 Saatekirja originaal (kauba saajale)
➢ Nr. 2 Teekiri (sihtraudteele) + 2 täiendavat eksemplari
tollile
➢ Nr. 3 Saatekirja dublikaat (kauba saatjale)
➢ Nr. 4 Kauba väljaandmise leht (sihtraudteele)
➢ Nr. 5 Teatis kauba saabumisest (kauba saajale)

Ekspedeerimisleping- saatja ja ekspedeerimisfirma vahel
sõlmitud kaupade logistilise teenuse leping.
Ekspedeerimislepingud võivad olla ühekordsed või sõlmitud
pikemaks perioodiks.
Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsioon soovitab lepingusuhte
aluseks kasutada Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsiooni
üldtingimusi (ELEA 2015)
Ekspedeerimisleping on sekundaarne leping kaupade
müügilepingus toodud kokkuleppe tehniliseks teostamiseks
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Tavaõigusel põhinevad ekspedeerija ja saatja vahelised tarneahela
teenindamise lepingud:
- Multimodaalse transpordi leping. Põhineb ÜRO Kaubandus
ja Arengukonverentsi ning Rahvusvahelise Kaubanduskoja
Reeglitel (UNCTAD/ICC Rules for Multimodal Transport
Documents)
- Ekspedeerimisteenuste leping. Põhinevad piirkondlikel või
rahvuslikel ekspedeerijate organisatsioonide tüüplepingutel (nt.
Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsiooni Üldtingimused EEA ÜT
2000). Rahvusvahelised ekspedeerimislepingud on tavaõiguse
lepingud seetõttu, et puudub selliseid lepinguid siduv
rahvusvaheline kokkulepe. Ekspedeerimislepingutele
kohaldatakse tavapraktikas käsunduslepingu põhimõtteid.

ELEA ÜT 2015 saab olla lepingu aluseks ja juriidiliselt lepingu
alusena aktsepteeritav, kui ekspedeerija on need väljastanud
saatjale ja saatja on neid aktsepteerinud (dispsitiivne vorm)
Ekspedeerimislepingus kohustub ekspedeerija:
-täitma endale võetud ülesanded;
-sõlmima vajalikke kokkuleppeid kolmandate isikutega oma
nimel ja kliendi arvel;
-järgima ELEA Üldtingimusi;
-rahastama ja maksma kliendi nimel ekspedeerimisarvega
kliendilt sissenõutavad summad

Saatja kohustub:
-maksma ekspedeerijale lepingujärgset tasu;
-järgima ELEA ÜT 2015 sätestatud vastutust ja kohustusi.
NB!!! ELEA ÜT 2015 ei ole kohustus lepingupartneritele, vaid
võimalus.
Vastavalt ELEA ÜT 2015 Rakendusala (§ 1) käsitlusele on sätestatud, et:
„Käesolevaid üldtingimusi, kui ei ole kokku lepitud teisiti,
kohaldatakse Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsiooni liikmetele ja
üldtingimuste kohaldamises kokku leppinud teistele isikutele”.
Juhul kui ei soovita aluseks võtta ELEA ÜT 2015, tuleb ekspedeerija ja
kliendi kohustused ning vastutus lepingus kirjeldada, mis on suhteliselt
keerukas ja aeganõudev protsess.
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EEA ÜT 2000 eesmärgiks on kliendi huvide kaitse nii
ekspedeerija poolt osutatavate veoprotsessi kui ka muude
teenuste korral.
NB!!! Tavaõiguse kokkulepped ei saa rikkuda riikidevahelisi
kokkuleppeid,
Veoprotsessi puhul tuleb järgida eri veoliikide rahvusvaheliste
konventsioonide nõudeid (ülimuslik klausel)
-maanteevedudel CMR-konventsioon;
-lennuvedudel Varssavi konventsioon;
-merevedudel Haagi-Visby reeglid;
-raudteevedudel CIM-konventsioon ja SMGS-kokkulepe.

ELEA ÜT 2015:
-täpsustab ekspedeerija vastutuse (ekspedeerija võtab endale
üha enam lepingulise vedaja rolli ja seega suureneb tema
vastutus kliendi ees (vedaja vastutus));
-ajalubadus

ELEA ÜT rakendusala:- ELEA ÜT kohaselt kohaldatakse
ekspedeerimislepingut kauba veole ja ladustamisele ning
kauba veo ja ladustamisega seotud tugiteenustele:
-tolliformaalsuste täitmine;
-kliendi nõustamine;
-kauba käitlemine ja markeerimine;
- Veose kindlustamine;
-abistamine ekspordi- ja impordidokumentide
vormistamisel;
-lunatasu sissenõudmine ning kaupade eest tasumisega
seotud muu abi;
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Ekspedeerija vastutus
Ekspedeerija vastutus oleneb sellest, millises rollis ta esineb.
1. lepingupartneri agent ( vahendaja kliendi ja logistilise
ahela üksikute lülide vahel)
2.lepinguline vedaja

Ekspedeerija vastutab kui vedaja
-kui ta veab kaupa oma veovahendiga (tegelik vedaja)
-kui ta on veolepingus või muul viisil võtnud endale vedaja
vastutuse (lepinguline vedaja).
Ekspedeerija loetakse lepinguliseks vedajaks, kui:
-ta on oma nimel välja andnud veodokumendi
(konossemendi, veokirja, saatekirja)
-ta on oma teenust turustanud või teinud pakkumise viisil,
mis võimaldab eeldada, et ekspedeerija on endale võtnud
vedaja vastutuse (nt teatanud oma veohinna);
-on tegemist kaupade maanteeveoga.

Ekspedeerija vastutab kui vahendaja sellise kaubaveo korral,
kus ta ei ole endale võtnud vedaja rolli.
vahendajana on ekspedeerija vastutus piiratud 50 000 SDRiga
juhuse kohta. Tegemist on tehingujärgse vastutusega.
Ekspedeerija vastutus vahendajana on nn heauskliku mehe
vastutus.
Ekspedeerimisülesande täitmiseks peab ekspedeerimisfirma
ostma teenuseid teistelt firmadelt. Kui need firmad teevad
kliendile kahju põhjustavaid vigu, esitavad ekspedeerijad
neile reklamatsiooni oma kliendi nimel.

83

3/1/2021

Müügilepingust tulenevad ekspedeerimislepingu tingimused:
-lepinguobjekt, kust tulenevad kaup ja seda iseloomustavad
näitajad (mass, mõõtmed, pakkeühikute arv, pakend,
markeering ning juhised käitlemiseks jms.)
-tarneaeg
-veoliik ja veoviis
-kauba üleandmise kord
-omandiõiguse üleminek
-kauba kindlustamine
-maksetingimused

Rahvusvahelise Kaubanduskoja (ICC) soovitused
ekspedeerimislepingu sõlmimisel
Toetumine tarneklauslitele veolepingu sõlmimisel
✓ riskide üleminekukoht tarneahelas.
✓ Tarneahela kulud ühel või teisel etapil;
✓ saadetise kindlustamise nõue CIF- ja CIP-klauslite korral.
✓ kauba hind selle liikumisel logistilise ahela igal etapil.
✓ lepingute sõlmimise lihtsus, kuna puudub vajadus
kirjeldada kõiki aspekte eraldi.
✓ Tarneklauslid on üheselt mõistetavad eri
kultuurikeskkondades
✓ Tarneklauslite reeglistikku on võimalik võtta aluseks
pretensioonide ja kohtuvaidluste korral.

Maksetingimused ja ekspedeerimisleping
Maksetingimusi tuleb vaadata kahest aspektist.
1. Kaupade ostu-müügilepingust tulenevalt -see määrab,
milline roll on ekspedeerijal tehingu rahastamise juures
✓ peab olema määratud makseviis: aktseptitud veksel, inkasso
(CAD), akreditiiv (L/C), lunamaks (COD) jm kliendi ja
ekspediitori vahel kirjaliku kokkuleppega:
-vajalikud dokumendid (nt. FBL, FWB,FCR ja FCT);
-dokumentide täitmise kord;
-kauba loovutamise kord ja tingimused;
-teenustasu tehingu rahastamisele kaasaaitamise eest;
-lunatasu (COD) korral ka rahade üleandmise kord ja tähtajad.
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2. Ekspedeerimisteenuste tasumise kord.
✓ Tasu suurus ja arvete esitamise kord.
✓ Maksevahendid, maksevaluuta, kursiriskide jagunemine
✓ Maksetähtaeg
✓ Tagatised või muud kaitsetingimused krediidi müügi
korral.
✓ Viivised maksetega venitamise vältimiseks

Marsrutiseerimine
Veomarsruudi planeerimisel tuleb arvestada järgmisi
aspekte:
✓ kas veovahendit on tehniliselt võimalik lähtekohta viia;
✓ kas transpordiahelas kasutatakse mitut transpordiliiki;
✓ milline peab olema pakend;
✓ kui otseseks ja kiireks marsruut kujuneb;
✓ missuguseid vedu piiravaid tegureid esineb marsruudil
✓ missugused seadusandlikud aktid võivad marsruudil
piirangutena kehtida
✓ kas on võimalusi rakendada soodustariife
✓ kas saadetis on konsolideeritav

Transpordikulud ekspedeerimislepingute korral

Korjeveokulud. -kulud enne põhiveokulu; kasutatakse
ka terminit „eelveokulud”.
Põhiveokulu- kulu, mis makstakse müügimaa ja
ostumaa vahelisele vedajale.
Jaotusveokulud – kõik kulud, mis tekivad kauba
liikudes põhiveo transpordivahendist ostjale.
Muud võimalikud kulud- kindlustus, ladustamine,
andmevahetus jne)
Kulukomponentide jagunemine saatja ja vedaja vahel
sõltub müügilepingu tarneklauslist, veomarsruudist ja
sellest tulenevalt valitud veoliigist
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Veokulud rahvusvahelises transpordis
Müüjad

TERM 1

Ostjad

TERM 2

PORT 1

PORT 2

1. märts 2021

256

Ekspedeerija transpordidokumendid e. FIATA
dokumendid
Tüüpdokumentide kasutamise eesmärk:
-lihtsustada ekspedeerimislepingute täitmist;
-täpsustada lepinguosaliste vastutuse ja kohustuste jaotamist
keerukamates transpordiahelates;
-luua klientuurile (väliskaubandustehingute osapooltele: müüjadostjad) võimalikult head eeldused dokumendimaksete
kasutamiseks
FIATA dokumente (kokku 5) väljastavad rahvuslikud
ekspedeerimisühingud oma liikmetele eeldusel, et rahvuslik
organisatsioon on FIATA täisliige.
ELEA on seadnud lisatingimuseks, et väljastusõiguse saavad
ekspedeerimisfirmad, kes on oma vastutuse kindlustanud vastavalt
kehtivale EEA üldtingimuste redaktsioonile ja FBLi
standardtingimustele.

✓ FIATA Multimodaalse transpordi konossement

(FIATA FBL: FIATA Multimodal Transport Bill of Lading)
✓ FIATA Multimodaalse Transpordi veokiri

(FIATA FWB: FIATA Multimodal Transport Waybill)
✓ Ekspedeerija vastuvõtutõend.

(FIATA FCR: Forwarder's Certificate of Receipt)
✓ Ekspedeerija transporditõend
(FIATA FCT: Forwarder's Certificate of Transport)
✓ Ekspedeerija laokviitung
(FIATA FWR: Forwarders Warehouse Receipt)
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FIATA Multimodaalse transpordi konossement
✓ FIATA FBL (FIATA Multimodal Transport Bill of Lading) on

multimodaalse transpordi konossement, mida välja andes võtab
ekspedeerimisfirma endale vastutuse toimetada kliendi kaup
sihtkohast kuni loovutamiseni määratud saajale.
✓ Tavaliselt kasutatakse FBL-i sellise multimodaalse transpordi
puhul, kus veoahelasse kuulub ka meretransport.
✓ FIATA FBL on maailmas kasutatav UNCTAD/ICC multimodaalse
transpordi dokumentide reegleid järgiv, pankade poolt
aktsepteeritav transpordidokument, mis lihtsustab ka
akreditiivmaksevormi kasutamist. FIATA FBL-i võivad kasutada
ekspedeerimisfirmad, mis kuuluvad rahvusliku ekspedeerijate
organisatsiooni liikmeskonda ning omavad vedajana tegutseva
ekspedeerija vastutuse kindlustust.

Definitsioonid.
„Ekspedeerija" - multimodaalse transpordi organiseerija, kes käesoleva
FBL-i välja annab, kelle nimi seisab kirjas FBL-i esiküljel ning kes
vedajana võtab endale vastutuse multimodaalse transpordilepingu
täitmise eest.
"Kontrahent" - transportija, kaubasaatja, kauba vastuvõtja, käesoleva
FBL-i valdaja, vastuvõtja ning kaupade omanik.
"Kaubasaatja" - isik, kes sõIrnib Ekspedeerijaga transpordi lepingu.
"Kaubasaaja" - isik, kes on volitatud kaubad Ekspedeerijalt vastu võtma.
"Vastutuse üleminek" tähendab, et kaubad on Ekspedeerijale üle antud
ja viimase poolt vastu võetud vedamiseks käesolevas FBL-is ära märgitud
vastuvõtukohta.
"Kaubad" - igasugune omand, mis pole antud kaasa Ekspedeerijafirma
poolt
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FIATA MUltimodaalse transpordi konossemendi (FBL-i)
kasutamise standardtingimused (1992)
Sisu loend:
1.Rakendamine
2.FBL'i väljaandmine
3.Ülekandmine ja omandiõigus kaupadele
4.Ohtlikud kaubad ja kahjutasu
5.Kaupade kirjeldus, kontrahendi pakend ja kontroll
6.Ekspedeerija vastutus
7.Ülimuslikud klauslid
8.Ekspedeerija vastutuse piiramine
9.Kohaldamine õiguserikkumistele

10.Teenistujate ja teiste isikute vastutus
11.Transpordimoodus ja –marsruut
12.Kohaletoimetamine
13.Veotasu ja maksud
14.Kinnipidamisõigus
15.Üldavarii
16.Teatamine
17.Aegumine
18.Osaline kehtetus
19.Kohtualluvus ja rakendatav seadusandlus

1.Rakendamine. Vaatamata konossemendi nimetusele
"FIATA multimodaalse transpordi konossement (FBL)"
kehtivad nimetatud tingimused ka juhul, kui kasutatakse
vaid ühte transpordiliiki.
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2. FBL'i väljaandmine
2.1. Käesoleva FBL-i väljaandmisega Ekspedeerija:
a) kohustub vedama ja/või enda nimel korraldama kogu veo alates
kaupade eest vastutuse ülevõtmise paigast kuni FBL-is ära
märgitud sihtpunktini.
b) võtab endale vastutuse vastavalt käesolevates tingimustes
sätestatule.
2.2. Vastavalt käesoleva FBL-i tingimustele vastutab Ekspedeerija
oma alluvate või esindajate tegevuse või tegevusetuse eest või
ükskõik millise teise isiku eest, kelle teenuseid ta kasutab
käesoleva konossemendi kaudu tõendatud lepingu täitmiseks,
selliselt, nagu oleks tegemist tema enda tegevuse või
tegevusetusega.

3. Ülekandmine ja omandiõigus kaupadele
3.1.Käesolev FBL on välja antud ülekantavas vormis, kui
puudub märge "mitteülekantav (non egotiable)".
3.2. Käesolevas FBL-is sisalduv informatsioon on prima fade
(kuni vastupidise tõendamiseni) tõenduseks kaupade eest
vastutuse ülevõtmise kohta Ekspedeerija poolt vastavalt
sellises informatsioonis sisalduvale kuni momendini, mil
vastupidised märked nagu näiteks "transportija poolt
kaalutud, laaditud ja loendatud (shipper's weight, load and
count)", "transportija poolt pakitud konteiner (shipperpacked container)" või sellesarnased väljendid on tehtud
FBL-i trükitud teksti või lisatud käesolevale FBL-le.

4. Ohtlikud kaubad ja kahjutasu
4.1. Kontrahent peab täitma ohtliku iseloomuga kaupade
transpordi reegleid, mis on kohustuslikud vastavalt riiklikule
seadusandlusele või rahvusvahelisele konventsioonile ning peab
igal juhul Ekspedeerijat kirjalikult informeerima nimetatud ohu
täpsest iseloomust enne nimetatud ohtliku iseloomuga kaupade
eest vastutuse ulevõtmist Ekspedeerija poolt
4.2. Juhul, kui Kontrahent taolist informatsiooni ei anna ning
Ekspedeerija pole teadlik kaupade ohtlikust iseloomust ja
vajalikust ettevaatusabinõude kasutuselevõtust, siis igal ajal, kui
need kaubad arvatakse olevat eluohtlikud või omandit
kahjustavad, võib neid ilma kompenseerimiseta igas kohas maha
laadida, hävitada või kahjutuks muuta . Kontrahent on vastutav
selle eest, et Ekspedeerija oleks informeeritud nimetatud kaupade
transportimisel varitseva ohu täpsest iseloomust.
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4.3 Juhul kui ükskõik millised kaubad muutuvad
eluohtlikuks või omandit kahjustavaks, võib neid samal moel
igas kohas maha laadida, hävitada või kahjutuks muuta. Kui
taoline oht polnud põhjustatud Ekspedeerija süüst ja
tegevusetusest, ei kanna ta mingit vastutust ning Kontrahent
kindlustab ta igasuguste kadude, kahjustumiste, vastutuse
ning sellest tutenevate kulutuste vastu.

5. Kaupade kirjeldus, kontrahendi pakend ja kontroll
5.1. Kaubasaatja garanteerib kaupade eest vastutuse üleandmise
käigus Ekspedeerijale kõikide kaupade üldise olemuse üksikasjade,
nende markeeringut, arvu, kaalu, mahu ja koguse ning, kus
rakendatav, ka nende kaupade ohtliku iseloomu kohta käivate
üksikasjade, mis on tema poolt või tema nimel FBL-i kandmiseks
teatavaks tehtud, täpsuse.
Kaubasaatja kindlustab Ekspedeerija kõikide kadude,
kahjustumiste ja kulutuste vastu, mis on tingitud nimetatud
üksikasjade ebatäpsusest või -piisavusest. Kaubasaatja jääb
vastutavaks isegi juhul, kui käesolev FBL on tema poolt loovutatud.
Ekspedeerija õigus taolisele kindlustamisele ei piira mitte mingil
moel tema käesolevast FBL-st tulenevat vastutust mitte ühegi teise
isiku ees peale Kaubasaatja.

5.2. Ekspedeerija ei kanna vastutust ühegi kao, kahjustumise
või kulutuse eest, mis on põhjustatud kaupade defektsest või
ebapiisavast pakkimisest või puudulikust laadimisest või
pakkimisest konteineritesse või muudesse
transpordiüksustesse juhul, kui taoline laadimine või
pakkimine on teostatud Kontrahendi või tema nimel teise
isiku poolt kui Ekspedeerija, või kui Kontrahendi poolt antud
konteinerid või muud transpordiüksused on defektsed või
sobimatud,
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6. Ekspedeerija vastutus
6.1. Käesolevate tingimuste järgi on Ekspedeerija kaupade eest
vastutav ajaperioodil alates kaupade eest vastutuse ülevõtmisest
kuni nimetatud kaupade kohaletoimetamiseni.
6.2.Ekspedeerija kannab vastutust kaupade kaotsimineku või
kahjustumise eest, samuti nende hilinenud kohaletoimetamise
eest siis, kui asjaolu, mis põhjustas kaotsimineku, kahjustumise või
viivitamise, leidis aset perioodil, kui kaubad olid tema vastutusel,
kui ta ei tõesta, et mingit tema või tema töötajate või esindajate
poolset tegevust või tegevusetust, mis oleks põhjustanud taolist
kaotsiminekut, kahjustumist või viivitamist, ei toimunud. Ometi
on Ekspedeerija vastutav kohaletoimetamise hilinemisest tingitud
kahjude eest ainult siis, kui Kaubasaatja on teinud tähtajalise
kohaletoimetamise deklaratsiooni

6.3. Ekspedeerija kauba saabumise tähtaegu ei garanteeri.
Ometi leiab kohaletoimetamise viivitamine aset, kui kaubad
ei ole kohale toimetatud selgesõnaliselt kokku lepitud
ajavahemiku jooksul või taolise kokkuleppe puudumisel
ajavahemiku jooksul, mida oleks mõistlik nõuda hoolsalt
Ekspedeerijalt, võttes arvesse konkreetse juhtumi asjaolusid.
6.4.Kui kaupu pole alapunkt 6.3. järgi kindlaksmääratud
kohaletoimetamise tähtpäevale järgneva üheksakümne päeva
jooksul kohale toimetatud, võib nõudja vastupidist tõendava
tõestusmaterjali puudumisel pidada antud kaupu
kaotsiläinuks.

6.5.Kui Ekspedeerija tõendab, et kaotsiminek või kahjustumine on
toimunud ühe või enama käesoleva alapunkti lõigetes a -e mainitud
põhjuse või sündmuse tõttu, siis eeldatakse, et see nii ka oli, seda ometi
alati tingimusel, et nõudjal on õigus tõendada, et kaotsiminek või
kahjustumine ei olnud tegelikult täielikult või osaliselt põhjustatud ühe
või mitme taolise põhjuse või sündmuse poolt:
a) Kontrahendi või Kontrahendi nimel tegutseva muu isiku kui
Ekspedeerija, või kelle käest vastutus kaupade eest Ekspedeerijale üle
läks, tegevus või tegevusetus;
b) pakendite või markeeringute ja/või numbrite ebapiisavus või
defektsus;
c) Kontrahendi või mõne Kontrahendi nimel tegutseva isiku poolt
teostatud kauba käsitlemine, laadimine, paigutamine või mahalaadimine;
d) kaupade olemuslik defektsus;
e) tööliste streik, lokaut, tööseisak või piketid.
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6.6 Mere- või siseveeteid mööda teostatava veo kaitse.
Vaatamata alapunktidele 6.2., 6.3., ja 6.4. ei ole Ekspedeerija
vastutav kaotsimineku, kahjustumise või kohaletoimetamise
viivitamise eest kaupade suhtes, mida transporditakse mere- või
siseveeteid mööda juhul, kui taolise veo ajal aset leidnud
kaotsiminek, kahjustus või viivitamine on põhjustatud:
a) kapteni, meremehe, lootsi või vedaja töötajate tegevuse,
hooletuse või kohustuste täitmatajätmise läbi laeva navigeerimisel
või juhtimisel;
b) tulekahjust, välja arvatud juhul, kui selle on põhjustanud vedaja
tegelik eksimus või kaashuvitatus, seda ometi alati tingimusel et
juhul, kui kadu või kahjustus on olnud tingitud laeva
meresõidukõlbmatusest, võib Ekspedeerija tõestada, et reisi algul
üles näidatud kohast hoolikust laeva meresõidukõlblikuks
muutmiseks.

7. Ülimuslikud klauslid
7.1.Käesolevad tingimused jõustuvad vaid ulatuses, mis ei vii neid
vastuollu rahvusvaheliste konventsioonide kohustuslike tingimuste
või käesoleva FBL-iga tõendatud lepingu kohta käiva riikliku
seadusandlusega.
7.2.Konossementide Kohta Käivaid Eeskuju Ühtlustavas
Rahvusvahelises Konventsioonis (International Convention for the
unification of certain rules relating to Bills of Lading) sisalduvad
Haagi Reeglid (Hague Rules), dateeritud Brüsselis 25. augustil
1924, või riikides, kus need on juba jõustunud, Brüsseli Protokollis
(Protocol of Brussels) sisalduvad Haagi-Visby Reeglid (HagueVisby Rules), dateeritud 23. veebruaril 1968 – nii nagu lastimisriigis
seadustatud - kehtivad kõikide meritsi ja siseveeteid mööda
teostatavate kaubavedude suhtes, ning antud tingimused kehtivad
nii tekil kui trümmis veetavate kaupade suhtes.

7.3.Seadusandlik akt "Kaupade Vedu Ameerika Ühendriikide
Merendusakti Järgi" (The Carriage of Goods by Sea Act of the
United States of America: COGSA) kehtib meritsi nii
trümmis kui tekil veetavate kaupade kohta juhul, kui see on
kohustuslikus korras rakendatav käesoleva FBL-i suhtes, või
oleks rakendatav, kuid ainult käesolevas FBL-is sätestatu
kohaselt tekil veetavate kaupade suhtes.
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8. Ekspedeerija vastutuse piiramine
8.1. Hüvituse määramine kaupade kaotsimineku või
kahjustumise eest toimub vastavalt nimetatud kaupade
väärtusele nende kaubasaajale kättetoimetamise kohas ja ajal
või kohas ja ajal, mil nad vastavalt käesolevale FBL-ile oleksid
pidanud olema selliselt kohale toimetatud.
8.2. Kaupade väärtus määratakse vastavalt jooksvale
kaubabörsi hinnale, või kui selline hind puudub, siis vastavalt
jooksvale turuhinnale või kui taolised hinnad puuduvad, siis
viidates sama nimetuse ja kvaliteediga kaupade normaalsele
väärtusele.

8.3. Vastavalt alapunktides 8.4. kuni 8.9. sätestatule ei ole ega
muutu Ekspedeerija mitte ühelgi juhul vastutavaks ükskõik
millise kaupade kaotsimineku või kahjustumise eest summas,
mis ületab 666.67 SDR-ga ekvivalentse summa pakendi või
ühiku kohta, või kuni 2 SDR-i kaotsiläinud või kahjustunud
kauba brutokaalu kilogrammi kohta, kumb summa parajasti
kõrgem on, kui mitte kaupade liik ja väärtus pole Kaubasaatja
poolt deklareeritud ja Ekspedeerija poolt aktsepteeritud enne
kaupade eest vastutuse üileminekut viimasele või ad valoremi
(väärtuse järgi) veotasu maksmist ja antud väärtus on
Ekspedeerija poolt FBL-is märgitud, millisel juhul jääb
deklareeritud väärtus vastutuse ülempiiriks.

8.4. Kui konteiner, kaubaalus või muu sarnane
transpordivahend on lastitud enam kui ühe pakendi või
üksusega, siis FBL-s loetletud pakendeid või muid
veoühikuid, kuigi need on pakitud mainitud
transpordivahendisse, peetakse pakenditeks või
veoühikuteks.Muul juhul kui ülalkirjeldatu arvestatakse
mainitud transpordivahendit pakendi või ühikuna.
8.5. Kui, vastavalt lepingule, multimodaalne transport ei
hõlma kaupade vedu mere- või siseveeteid mööda, siis on
Ekspedeerija vastutus ülaltoodud tingimustele vaatamata
piiratud summaga, mis ei uleta 8.33 SDR kaotsiläinud või
kahjustunud kauba brutokaalu kilogrammi kohta.
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8.6.
a) Kui kaupade kaotsiminek või kahjustumine leidis aset
multimodaalse transpordi ühel kindlal etapil, mille suhtes
rakendatav rahvusvaheline konventsioon või kohustuslik riiklik
seadusandlus näeksid ette teise vastutuse määra juhul, kui antud
veoetapi kohta oleks olnud sõlmitud eraldi veoleping, on
Ekspedeerija vastutus taolise kaotsimineku või kahjustumise eest
piiratud määraga, milline on ära näidatud taoliste rahvusvahelise
konventsiooni või riikiiku seadusandluse sätetega.
b) Kui kauba liik ja väärtus ei ote Kontrahendi poolt deklareeritud
ning märgitud käesolevasse FBL-i, ning ad valorem veotasu
tasutud, siis ei ületa COGSA alusel tegutseva Ekspedeerija vastutus
seal, kus COGSA on rakendatav, 500 USD pakendi kohta või, kui
kaupu ei transpordita pakitult, sama summat tavapärase veoühiku
kohta.

8.7. Kui Ekspedeerija on vastutav kohaletoimetamise viivitamisest
tingitud kahju eest, või kohaletoimetamise viivitamisest tingitud muude
kaotuste ja kahjude eest kui kaupade kaotsiminek võ kahjustumine, on
Ekspedeerija vastutus piiratud summaga, mis ei ületa kahekordset
multimodaalses lepingus kokku lepitud veotasu suurust multimodaalse
transpordi teostamiseks käesoleva FBL-i alusel.
8.8. Ekspedeerija koguvastutus ei tohi ületada vastutust kaupade täieliku
kaotsimineku eest.
8.9.Ekspedeerijal pole õigust piiratud vastutusele juhul, kui leiab
tõestust, et kaotsiminek, kahjustumine või kohaletoimetamise
viivitamine olid põhjustatud Ekspedeerija otsesest tegevusest või
tegevusetusest, tehtud kavatsusega põhjustada sellist kaotsiminekut,
kahjustumist või hilinemist, või hooletusest ja teadmisega, et selline
kaotsiminek, kahjustumine või viivitamine võib aset leida

9. Kohaldamine õiguserikkumistele
Käesolevaid tingimusi rakendatakse kõikide Ekspedeerija
vastu esitatud käesoleva FBL- iga tõendatud lepingu
täitmisest tulenevate nõuete suhtes, tulenegu nõue kas
lepingust või õiguserikkumisest.
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10. Teenistujate ja teiste isikute vastutus
10.1. Käesolevaid tingimus! rakendatakse iga kord, kui käesoleva
FBL-iga tõendatud lepingu täitmisest tulenevaid nõudeid
esitatakse ukskõik millise teenistuja, esindaja või rnuu isiku
(kaasaarvatud ukskõik millise iseseisva lepinguosalise) vastu, kelle
teenuseid on kasutatud antud lepingu täitmiseks, tulenegu need
nõuded kas lepingust või õiguserikkumistest, kusjuures
Ekspedeerija ja taoliste teenistujate, esindajate või muude isikute
koguvastutus ei tohi ületa punktis 8 sätestatud piire.
10.2. Ühinedes käesoleva FBL-iga tõendatud lepinguga, ei tegutse
Ekspedeerija antud sätete piires mitte ainult enda nimel, vaid ka
taoliste isikute esindaja või volinikuna, ning taolised isikud on, või
neid peetakse antud ulatuses olevat käesoleva lepingu poolteks.

10.3. Ometi, kui on tõestatud, et kahju kaupade
kaotsiminekust või kahjustumisest oli põhjustatud
alapunktis 10.1. viidatud isiku isiklikust tegevusest või
tegevusetusest eesmärgiga tekitada kahju, või hooletusest ja
teadmisega, et kahju tekkimine võib aset leida, siis taolisel
isikul pole õigust punktis 8. sätestatud piiratud vastutusele.
10.4. Ekspedeerija ja alapunktides 2.2. ning 10.1. viidatud
isikute poolt makstavate kahjutasude summa ei tohi ületada
käesolevate tingimustega sätestatud piire.

11. Transpordimoodus ja -marsruut
Ekspedeerijal on vabadus Kontrahendile ette teatamata
vedada kaupu tekil või trümmis ning valida või asendada
transpordivahendeid, marsruuti ning kaupade käsitlemisel,
taadimisel, ladustamisel ning transportimisel järgitavaid
protseduure.
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12. Kohaletoimetamine
12.1. Kaubad loetakse kohaletoimetatuks, kui nad on vastavuses
FBL-iga üle antud või paigutatud kaubasaatja või tema esindaja
käsutusse, või kui kaubad on üle antud ükskõik millisele
ametivõimule või muule osapoolele, kellele kaubad vastavalt
kohaletoimetamise paigas rakendatavatele seadustele või
määrustele tuleb üle anda, või sellisesse muusse paika, kuhu
Ekspedeerijal on õigus Kontrahenti nende kättesaamiseks välja
kutsuda.
12.2. Ekspedeerijal on samuti õigus ladustada kaupu Kontrahendi
ainuvastutusel, kusjuures Ekspedeerija vastutus lõpeb ja taolise
ladustamise kulud makstakse Ekspedeerijale viimase nõudmisel
Kontrahendi poolt välja.

12.3. Kui käesoleva FBL-i alusel teostatav vedu ükskõik millal
on või tõenaoliselt saab olema mõjutatud ükskõik millise
takistuse või riski poolt (kaasaarvatud kaupade seisukord),
mis ei tulene Ekspedeerija või alapunktis 2.2. viidatud isiku
veast või hooletusest, ja mida ei saa vältida mõistlike
abinõdude rakendamisega, siis võib Ekspedeerija: loobuda
käesoleva FBL-i alusel teostatavast kaupade veost ning, kus
mõistlikkuse piires võimalik, anda kaubad või mingi osa
kaupadest Kontrahendi kasutusse ükskõik millises kohas,
mida Ekspedeerija arvab olevat ohutu ja sobiva, ning misjärel
loetakse kohaletoimetamine sooritatuks ja ekspedeerija
vastutus selliste kaupade eest lõpeb.

13. Veotasu ja maksud
13.1. Veotasu tasutakse sularahas, ilma igasuguste
vahendamiste või viivituseta ükskõik millise nõude,
vastuhagi või vastunõude arvelt, kas ettemaksuna või
sihtpunktis makstavana. Veotasu loetakse Ekspedeerija poolt
teenituks alates kaupade eest vastutuse ülemineku
momendist ning see ei kuulu tagastamisele ühelgi juhul.
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13.2. Veotasu ja muud käesolevas FBL-is mainitud summad
kuuluvad väljamaksmisele FBL-is märgitud valuutas või,
Ekspedeerija valikul kas lähte- või sihtriigi valuutas panga
poolt väljastatud esitajaveksli alusel kõrgeima
vahetuskursiga, mis kehtib ettemakstava veotasu korral
ärasaatmise päeval, ja sihtpunktis makstava veotasu korral
päeval, mil Kontrahenti on informeeritud kaupade
kohalejõudmisest või hanketellimuse tagasivõtmise
kuupäeval, vastavalt sellele, kumb vahetuskurss on kõrgem,
või Ekspedeerija valikul ka kaesolevas FBL-is märgitud
päeval.

13.3. Kõik kaupadega seotud võlgnevused, maksud ja lõivud
või muud kulud makstakse välja Kontrahendi poolt. Kui
kasutatakse Ekspedeerija varustust, siis maksab Kontrahent
välja kõik transpordiviivised ja maksud, mis ei tulene
Ekspedeerija veast voi hooletusest.
13.4. Kontrahent tasub Ekspedeerijale proportsionaalselt
veotasu summaga kõikvõimalikest hälvetest või viivitustest
tingitud või ükskõik millise muu iseloomuga maksumuse
suurenemise eest, mis on põhjustatud sõjast, sõjasarnastest
operatsioonidest, epideemiatest, streikidest, valitsuste
määrustest või force majeure'st.

13.5. Kontrahent tagab kaupade sisu, kindlustuse, kaalu, mõõtmete või
väärtuse deklareerimise korrektsuse, aga Ekspedeerijal on vabadus
kontrollida veose sisu ning selle kaalu, mõõtmeid või väärtust. Kui taolise
kontrolli käigus selgub, et deklareerimine ei ole korrektne, siis on kokku
lepitud, et Ekspedeerijale kuulub kokkulepitud kahjutasuna tema
kontrollimise kulude ning teiste kaupade eest saamatajäänud veotasu
katteks väljamaksmisele kas viiekordne erinevus õige veotasu ning
hinnaks nõutud veotasu vahel, või õige veotasu kahekordne summa,
millest on lahutatud hinnaks nõutud veotasu, milline summa parajasti
väiksern tuleb, vaatamata sellele, et käesolevasse FBL-i on
väljamaksmisele kuuluva veotasuna märgitud mõni teine summa.
13.6. Hoolimata sellest, et Ekspedeerija on aktsepteerinud juhiseid
käesoleva FBL-i alusel toimuvasse transporti puutuva veotasu, maksude ja
muude kulude sissekasseerimiseks ükskõik milliselt muult isikult, jääb
Kontrahent nõudetunnistuse saamisel või ükskõik mis põhjusel makse
puudumisel vastutavaks taoliste rahasummade eest.
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14. Kinnipidamisõigus
Ekspedeerijal on õigus kinn! pidada kaupu ja -kõikvõimalikke
nendesse puutuvaid dokumente üikskõik mis ajal ükskõik
millise Ekspedeerijale Kontrahendi poolt võlgnetava summa
ulatuses, kaasaarvatud hoiutasud ja nende sissekasseerimise
kulud, ning sellise kinnipidamisõiguse võib maksma panna
igal mõistlikul viisil, mis talle sobivana võib tunduda.
15. Üldavarii
Kontrahent kindlustab Ekspedeerija kõikvõimalike
üldavariilise iseloomuga nõuete suhtes, millised võivad olla
tema suhtes tehtud, ning annab sellise tagatise, millist
Ekspedeerija sellega seoses võib nõuda.

16. Teatamine
16.1. Kui mitte siis, kui kaubad on kaubasaajale vastavuses punktiga
12 kätte toimetatud, ei ole kaubasaatja poolt Ekspedeerijale antud
kirjalikku teadet kaupade kaotsimineku või kahjustumise kohta,
täpsustades senise kaotsimineku või kahjustumise üldist iseloomu,
siis on selline üleandmine prima fade (kuni vastupidise
tõendamiseni) tõend käesolevas FBL-is kirjeldatud kaupade
kohaletoimetamisest Ekspedeerija poolt.
16.2. Kui kaotsiminek või kahjustumine ei ole ilmne, siis kehtib
sama prima fade tõendi efekt, kui kaubasaaja vastavuses punktiga
12 kaupade kättetoimetamise päevale jägneva 6 päeva jooksul ei ole
esitatud kirjalikku teadet.

17. Aegumine
Kui ei ole üheselt kokku lepitud teisiti, siis vabastatakse
Ekspedeerija igasugusest vastutusest käesolevate tingimuste alusel,
kui teda pole kohtusse kaevatud 9 kuu jooksul peale kaupade
kohaletoimetamist või kuupäeva, mil kaubad oleksid pidanud
olema kätte toimetatud, või kuupäeva, mil kaupade
kohaletoimetamise ebaõnnestumine annab kaubasaajale
vastavuses alapunktiga 6.4. õiguse kohelda kaupu kaotsiläinutena.
18. Osaline kehtetus
Kui ükskõik milline punkt või osa sellest loetakse olevat kehtetu, ei
mõjuta see käesoleva FBL- i ja ülejäänud punktide või nende osade
kehtivust.
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19. Kohtualluvus ja rakendatav seadusandlus
Ekspedeerija vastu võib kohtuprotsessi algatada ainult kohas, kus
asub Ekspedeeria äriasukoht, nagu see on märgitud käesoleva FBLi pöördel ja kohtuvaidlus lahendatakse vastavalt selle riigi
seadustele, kus nimetatud äriasukoht paikneb.
Rahvusvahelise kaubanduskoja (ICC) logo näitab, et käesolev
dokument on arvatud ICC poolt kooskõlas olevaks UNCTAD/ICC
Multimodaalsete Transpordi Dokumentide Kohta Käivate Reeglite
(UNCTAD/ICC Rules for Multimodal Transport Dokuments). ICC
logo ei vihja ICC toetusele käesoleva dokumendi suhtes ega tee
mitte mingil moel ICC-d osaliseks ükskõik millises võimalikus
juriidilises menetluses, mis on põhjustatud käesoleva dokumendi
kasutamisest

FIATA Multimodaalse Transpordi veokiri
Tegemist on multimodaalse transpordi dokumendiga.
FWB ei ole võõrandatav dokument (non-negotiable) s.t.
peab olema adresseeritud kindlale kaubasaajale.
FWB on kasutatav dokumendi akreditiivi (documentary
credit) ja inkassotehingute (CADi) korral.
FWB põhineb UNCTAD/ICC Multimodaalse Transpordi
Dokumentide Reeglitel (Rules for Multimodal Transport
Documents), kuid on kasutatav ka mittemultimodaalse
transpordi korral.
FWB on „vedaja dokument”, seega võtab ekspediitor endale
selle dokumendi väljaandmisega vedaja vastutuse.
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FIATA Ekspedeerija vastuvõtutõend FIATA FCR
FIATA FCR (Forwarder´s Certificate of Receipt) on kauba
edasitoimetaja vastuvõtutõend. Ekspedeerimisfirma annab
FCR-i välja kauba saatjale, tõendades sellega saatjalt kauba
tühistamatut vastuvõtmist toimetamiseks dokumendis
nimetatud saajale. FCR on tõenduseks ostjale, et kaup on
saatmiseks üle antud ning saatja ei saa enam muuta
kokkulepitud tingimusi. FCR-i on õigus välja anda ainult
rahvuslikku ekspedeerijate organisatsiooni kuuluvatel
ekspedeerimisfirmadel, kes omavad ekspedeerija vastutuse
kindlustust.
Eestis FCR-i väljastav ekspedeerimisfirma vastutab
vahendajana vastavalt ELEA Üldtingimustele

Ekspedeerija transporditõend FIATA FCT
Ekspedeerija annab FCT(Forwarders Certificate of Transport ) välja
saatjale, tõendamaks, et on võtnud endale vastutuse kauba
lähetamise ja saajale kohaletoimetamise eest vastavalt saatja
juhtnööridele.
✓ Antakse ekspedeerija poolt kauba saatjale kaupade tegelikul
teelesaatmisel.
✓ FCT alusel loovutatakse kaup sihtkohas saajale vaid üksnes FCT
originaaleksemplari vastu ja FCT-s mainitud tingimustel.
✓ FCT-d kasutades võib kauba müüja mitte määrata konkreetset
vastuvõtjat, vaid märkida kauba sihtpunktis vastuvõtjaks
originaal-FCT esitaja.
✓ Kui FCT on koostatud saatjale või tema poolt määratule, on see
nn. ülekantav dokument. Seega võidakse kaup müüa FCT vastu.
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Erinevalt FBL-ist ei võta ekspedeerija endale FCT-d andes
kaubavedaja vastutust, välja arvatud siis, kui ta veab kaupa
oma veovahenditega või kui kaubavedajana tegutsemisest on
lepingus eraldi kokku lepitud.
Akreditiivi – ja inkassomakseviisi kasutamisel on FCT
pankade poolt aktsepteeritav transpordidokument.

Ekspedeerija laokviitung
(FIATA FWR: Forwarders Warehouse Receipt)
FWR-i annab välja lao- või terminaaliteenuseid osutav
ekspedeerija kliendile, kes tema juures oma kaupu ladustab.
FWR-is on sätestatud kaubaladustaja õigused ja
omandiõiguse ülemineku tingimused ning kokkulepe, et
FWR-i esitajale tagatakse korralik kohalik teenindus
(kohalevedu).
FWR ehk laotõend ekspedeerija poolt hoiule võetavast
kaubast on jooksva võlakirja sarnane ülekantav dokument.
Näiteks kui ekspedeerija annab üle osa kaupu, tehakse märge
FWR-ile. Kui ekspedeerija annab üle viimase partii laos
olevatest kaupadest, tuleb FWR talle tagasi.
FWR-i Eestis ei väljastata
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✓ Ekspedeerimisinstruktsioonid (FIATA FFI: Freight

Forwarders Instructions).
✓ Kaubasaatja (lastija) ohtlike kaupade transpordi

deklaratsioon (FIATA SDT: The Shippers Declaration for
te Transport of Dangerous Goods)
✓ Kaubasaatja (lastija) Intermodaalse Transpordi Kaalu
Sertifikaat (FIATA SIC: Shippers Intermodal Weight
Certification)

Ekspedeerimisinstruktsioonid (FIATA FFI)
FIATA FFI (Freight Forwarders Instructions) on
ekspedeerimisinstruktsioon, mis koondab kõik kliendi poolt
ekspedeerijale antavad instruktsioonid ühele dokumendile.
Dokument vastab ÜRO kaubandusdokumentide
standarditele. Ekspedeerija annab kliendile FFI blanketi,
mille see täielikult täidetuna tagastab ning ekspedeerija on
valmis tellimust täitma. See välistab hilisemad
arusaamatused instruktsioonide osas.
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Kaubasaatja (lastija) ohtlike kaupade transpordi
deklaratsioon (FIATA SDT: The Shippers Declaration for
te Transport of Dangerous Goods)
Täidab kauba saatja. Aitab ekspedeerijal identifitseerida
ohtlikku veost ning lahendada vastutuse küsimusi õnnetuste
või kauba kahjustumise korral.
SDT-d on õigus välja anda ainult rahvuslikku ekspedeerijate
assotsiatsiooni kuuluvatel ekspedeerimisfinnadel
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Kaubasaatja (lastija) Intermodaalse Transpordi Kaalu
Sertifikaat (FIATA SIC: Shippers Intermodal Weight
Certification)
Kasutatakse ekspordil
USA-ga, kus vastavalt
USA seadustele peab
saatja andma kaasa
kaalusertifikaadi
konteineritele millede
brutokaal ületab 13154
kg (29000 lbs).

Kauba kahjustumise või veose viivituse korral esitab klient
nõude/reklamatsiooni vedajale.
Silmaga nähtavate kahjude osas tuleb nõue esitada kohe
kauba vastuvõtmisel ja teha vastav märge veokirja. Nõude
esitamisega asjatult viivitamine võib põhjustada nõudeõiguse
kaotuse juhul, kui ei ole võimalik tõestada seda, et
vedaja/ekspedeerija on tekitanud kahju tahtlikult või jämeda
hoolimatuse tõttu.
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Nõuete esitamise aeg erinevate veoliikide korral

Pretensioonide esitamise aeg viivitusest tingitud kahjude
korral siseriiklikel vedudel ja rahvusvaheliste maantee- ja
õhuvedude korral 21 päeva, rahvusvaheliste mere- ja
raudteevedude korral 60 päeva.

Tõnu Mägi Koolituse OÜ www.willema.ee
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