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Sadamate liidu praktilised küsimused
Austatud härra Palmet
Täname Teid olulise küsimuste tõstatamise eest, millised Te edastasite oma e-kirjaga 02.
veebruaril 2008 a.
Teie küsimused seonduvad eelkõige eraõigusliku suhtega laevaomaniku või operaatori ja
sadamavaldaja vahel. Püüame siiski neile vastata lootuses, et meie kommentaarid ja soovitused on
sadamavaldajatele kasuks Teie poolt kirjeldatud juhtumite tekkimisel.
1. Kui sadamavaldajal tekib vajadus kai vabastamise järele, siis tuleks pöörduda
kinnipidamise puhul VA laevade järelevalve osakonna poole (MSOS § 78 lg 21), aresti
puhul arestimise läbi viinud kohtutäituri poole. Kui vaba ja sobivat kaid ei ole sadamas kus
laev on kinni peetud või arestitud, oleks soovitatav suhelda teiste läheduses paiknevate
sadamate sadamavaldajatega sobiva kaikoha leidmiseks ning kui see leitud tuleb pöörduda
LJO või kohtutäituri poole loa saamiseks laev ümber paigutada. Seonduvad kulud peab
kandma laevaomanik. Otsene õiguslik regulatsioon puudub, küll aga tuleneb see
meresõiduohutuse seaduse /laevakontrolli direktiivi üldisest loogikast ning täitementluse
seadustiku § 37 lg 1 p 3-st. ;
2. Ka kolmandate isikute nõuded, mis tekivad seoses laeva kinnipidamisega tuleb kanda
laevaomanikul. Tegemist on võlaõiguslike nõuetega ning nõude esitamisel laevaomanikule
peaks ilmselt vaatama VÕSi lepinguvälise kahju sätete suunas. Kui sadamavaldajale
tekitatud kahju tõenäoliselt on merinõude aluseks siis kolmandatele isikutele tekitatud
kahju võib seda olla või mitte. Kindlasti tasuks kaaluda, kas seda nõuet saab merinõudena
käsitleda – see peaks samuti suurendama võimalusi selle kahju laevaomanikult välja
nõuda. Sadamavaldajale tekitatud kahju võib lugeda ka arestimisega seonduvaks kuluks
mis annab sellistele nõuetele hea koha nõuete rahuldamise järjekorras laeva sundmüügi
korral.
3. Sadamakapteni informeerimise kohustus laeva kinnipidamise korral on MSOSis sätestatud,
kinnipidamise lõpetamisest informeerimise kohustust ei ole, kuid vaatamata sellele on Va
sadamavaldajat sellest reeglina teavitanud. Sadamavaldaja informeerimise kohustust
arestimise korral seadustes sätestatud ei ole kuid kohtupraktikas märgivad kohtunikud
reeglina üheks arestimise ja arestimise lõpetamise määruse adressaadiks ka sadamavaldaja.
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Kui Teil on selliseid kogemusi kus informatsioon laeva kinnipidamise või arestimise ja
kinnipidamise lõpetamise või aresti alt vabastamise kohta pole Teieni jõudnud siis
oleksime sellise informatsiooni eest tänulikud.
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