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German Maritime Arbitration Association, lühidalt GMAA on 
juba aastakümneid pakkunud globaalsele merendussektori 
majandusele kõrge kvaliteediga vahekohtumentlusi kon-
fliktide lahendamiseks kõigis laevanduse valdkondades. 
 
Viimastel aastatel on GMAA vastavalt turu nõuetele 
laiendanud oma portfooliot ning pakub alternatiivsed 
menetluse meetodeid nagu vahekohtuexpertiis, 
õigusotsustus e. adjudikatsioon, lepitus ning mediatsioon. 
 
Saksamaa on muutumas üha populaarsemaks kohaks rah-
vusvaheliste vahekohtumenetluste läbiviimiseks. Eriti rah-
vusvahelises laevanduses näeb enamik lepinguid ette 
lahendust vahekohtu leppe teel (eelkõige lepingud nagu 
prahtimis-, laevaehituslepingud, juhtkonnalepingud ja ko-
nossemendid). Järjest suuremaks muutub ka osapoolte arv 
eriti väljaspool Saksamaad, kes otsustavad, et võimalikud 
konfliktid lahendatakse vastavalt GMAA reeglitele.  
 
Saksa menetlusõiguse ja UNCITRAL eeskirjade põhiselt 
töötas GMAA välja valdkonnale suunatud vahekoh-
tumenetluse eeskirjad, mis tagavad kõrge kvaliteedilise, 
globaalselt tunnustatud, juriidiliselt kindla, sõltumatu, kiire, 
efektiivse ja kulutõhusa menetluse. See vahekohtume-
teluse kord on vastu pidanud ning end tõestanud rohkem 
kui kolme aastakümne vältel ning kohandatakse regu-
laarselt vastavalt aktuaalsetele arengutele ja muutustele 
kohtupraktikas. 
 
GMAA menetlus on võrreldav mistahes rahvusvaheliste 
vahekohtu menetlusmeetoditega. Sellegipoolest erineb see 
mõningates punktides vahekohtu protsessidest teistes 
maades. Keskpunktiks on § 13 GMAA vahekohtu korrast, 
mille järgi peab kohtunik igas menetluse staadiumis kaasa 
aitama juhtumi rahumeelsele lahendusele ning võimaluse 
korral pakkuma osapooltele isegi kompromissi. See ei 
muuda GMAA menetlust mediatsiooniks, kuid lisab tasa-
kaalustavaid elemente vahekohtu protsessile. See võimal-
dab jõuda enamik juhtumite puhul rahumeelse, kulutõhusa 
ja kiire lahenduseni. 
 
Kui ühist kokkulepet ei leita, langetab kohtunik, erapooletult 
ning sõltumata oma eelnevatest ettepanekutest, kiire, rah-
vusvaheliselt kehtiva otsuse. 
 
Kas sisulised küsimused, millel konflikt põhineb otsus-
tatakse Saksa või mõne teise maa seaduste ning õiguse 
alusel otsustavad ainult osapooled. Näiteks sellise 
klausliga: 
 

"All disputes arising out of or in connection with 
this contract or concerning its validity shall be fi-
nally settled by arbitration in accordance with the 
Arbitration Rules of the German Maritime Arbitra-
tion Association. [________] law to apply.” 

Vahekohtu klausel kehtib ka selle lühikesel kujul: 
 

"GMAA Arbitration, [________] law to apply.” 
 
Isegi mõne teise maa seadusandlust kasutades, viiakse 
menetlus läbi vastavalt Saksa põhimõtetele, garanteerides 
effektiivsuse ja põhjalikkuse. Et tagada, et menetluses 
käsitletaks ainult asjakohaseid fakte, viiakse läbi range 
kontroll. GMAA menetlusõigus loobub teadlikult teistes 
õigussüsteemides tavaks olevast kohtueelsest teabe 
kogumisest („Pre-Trial Discovery“) või avalikustamisest 
(„Disclosure“). Samal ajal antakse vahekohtule volitus ning 
õigus nõuda dokumentide esitamist. Kuna GMAA 
menetluste käigus leitakse juhtumitele väga tihti kõigile osa-
pooltele sobiv rahumeelne lahendus ning samuti viiakse 
menetlused läbi vahekohtu range ning kiire kontrolli all, on 
GMAA menetlused oluliselt lühemad kui teistes maades. 
 
Vahekohtunike tasu arvutatakse kindlate tariifide alusel, 
mis tüli väärtusele põhinedes kohe alguses kindlaks 
määratakse. Ainult vahekohtuniku tellimine tähtajast kinni 
pidadamiseks on tasuta. Saksamaa advokaaditasud on 
võrreldes advokaaditasudega teistes maades madalamad 
ning ainult asjakohastele aspektidele keskendumine 
menetluse käigus säästab nii aega kui raha. 
 
Kuna osapooled soovivad tihti ainult üksikute küsimuste 
lahendamist, ehitust saatvat õiguslikku toetust või soovivad 
kohtuvälist lahendust leida, et häid ärisuhteid säilitada, 
pakub GMAA ka spetsialiste ning effektiivseid reeglistikke 
alternatiivsete konflikti lahenduste leidmiseks nagu näiteks 
vahekohtuexpertiis, õigusotsustus e. adjudikatsioon, lepitus 
või mediatsioon. 
 
Kõik GMAA menetlused on nii nimetatud ad-hoc-
menetlused, see tähendab need viiakse läbi ilma GMAA 
juhtkonna või sekretariaadi osaluseta. 
 
Enam kui 200 GMAA liiget, rohkem kui kümnest rahvusest- 
mereõigusele spetsialiseerunud advokaadid, laevandus-
kaupmehed, eksperdid ning endised kohtunikud kellel on 
rohkelt kogemusi vahekohtumenetluste alal, pakuvad me-
rendussektori majandusele kogu maailmast teenust osa-
poolte esindajatena või vahekohtunikena. 
 
Rohkem informatsiooni GMAA ning erinevate GMAA 
vahekohtu menetluste kohta on saadaval ka inglise keeles 
veebilehel:  
 
 

 
www.gmaa.de 


