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Ekspertarvamus Estonia vrakiga seonduvates rahvusvahelise õiguse 

küsimustes 

 

 

Käesolev ekspertarvamus on tellitud Eesti Vabariigi justiitsministeeriumi poolt 2020.a 

veebruaris. Varasemalt olen samuti justiitsministeeriumi tellimusel esitanud ekpertarvamuse 

teatud Estonia lepingu sätete kohta juunis 2006.a. 

 

 

1. Kas hauarahu leping on täna kehtiv, võttes arvesse vraki asukohta, osapooli (nende 

ring on laienenud), aega, mis on lepingu sõlmimisest möödunud, ja riikide tegevust 

lepingu täitmisel? 

 

Eesti, Soome ja Rootsi sõlmisid Estonia hauarahu lepingu 23. veebruaril 1995.a ja see on kehtiv 

rahvusvaheline leping. Selles lepingus ei ole kirjas lõppemise tähtaega, mistõttu tuleb eeldada, 

et leping on mõeldud kehtima igavesti, v.a. kui lepingu osapooled peaks edaspidi jõudma 

teistsugusele kokkuleppele ja lepingu põhialused üheskoos ümber vaatama või kui üks 

osapooltest tugineb rahvusvahelises lepinguõiguses tunnustatud alusele, et lepingut teatud 

aspektides edaspidi mitte täita. 

 

Estonia vrakk asub Läänemeres rahvusvahelistes vetes, kuid Soome majandusvööndis. Laev 

sõitis Eesti lipu all ja rootslased olid suurim ohvrite grupp katastroofis. Seetõttu on mõistetav, 

et just nimetatud kolmel riigil oli ühine huvi reguleerida laevavrakiga ja sellele ligipääsuga 

seonduv. Rahvusvahelise õiguse kirjanduses tuuakse Estonia lepingut näitena nn 

plurilateraalsetest lepingutest - st lepingud, mis on sõlmitud piiratud arvu riikide poolt, kel on 

eriline huvi antud küsimuse reguleerimiseks.1  

 

23. aprillil 1996.a sõlmisid kolm lepinguosalist lepingu lisaprotokolli, millega kutsusid üles ka 

teisi riike 1995.a lepinguga liituma. Hiljem ongi mitmed teised riigid (Läti, Poola, Taani, 

Ühendkuningriik) 1995.a lepinguga veel lisaks liitunud, kuid on ka üks Läänemere-äärne riik, 

kes lepinguga liitunud pole (Saksamaa). 

 

                                                 
1 Vt Anthony Aust, Modern Treaty Law and Practice, Cambridge University Press, 2013, lk 15. 
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Eesti, Soome ja Rootsi ei saa rahvusvahelistes vetes olla seadusandjaks teiste riikide 

kodanikele; üldiselt kohaldub ÜRO 1982.a mereõiguse konventsiooni (UNCLOS) režiim. See 

asjaolu ei sea kuidagi küsimuse alla Estonia lepingu kehtivust kui sellist, kuid seab piirid 

lepingu praktilise rakendatavuse ulatusele. Kui keegi isik läheneb vraki asukohale kolmandast 

riigist ning pole ühegi lepinguosalise riigi kodanik, siis on õiguslikud võimalused seda isikut 

peatada või karistada piiratud. Rahvusvahelises õiguses on kriminaaljurisdiktsiooni peamiste 

alustena tunnustatud territoriaalsust ja kodakondsust; universaalse jurisdiktsiooni õigust 

sellistes küsimustes pole. Suurimaks takistuseks edasiste uuringute või sukeldumiste 

teostamisel ka kolmandate riikide kodanikele on siiski mitte niivõrd Estoniat puututav leping 

kui selline, vaid liivakiht, millega laevavrakk tänaseks on kaetud, st lepingu osalisriikide poolt 

loodud füüsiline barjäär. 

 

Reisiparvlaeva Estonia puudutava lepingu sõlmimisest mööda läinud aeg, mis ei ole ajaloolises 

plaanis pikk, ei mõjuta iseenesest kuidagi tema kehtivust. Mõnede Lääne-Euroopa riikide 

lepingute nimistus on kehtivatena märgitud lepinguid, mis pärinevad koguni keskajast. Just 

konstitutsiooniliste elementidega lepingud – need, mis reguleerivad teatud situatsiooni 

suhtumise aluseid – on mõeldud kehtima võimalikult pikaks ajaperioodiks, isegi igavesti. 

 

Estoniat puudutava lepingu osalisriigid on lepingut täitnud või vähemalt pole teadaolevaid 

märke, mis viitaks mittetäitmisele. Ka lepingu osalisriikides tehtud või tellitud edasised 

uuringud parvlaeva Estonia huku põhjuste kohta – näiteks Eestis 2005.-2009.a tegutsenud 

asjatundjate komisjon toonase riigiprokuröri Margus Kurmi juhtimisel - on seni tehtud nii, et 

liivaga kaetud laevavrakile selleks enam sisenetud pole. Osalisriigid pole seni viidanud ka 

ühelegi lepingu kehtetuse võimalikule alusele (Artiklid 46-53 1969.a Rahvusvaheliste lepingute 

õiguse Viini konventsioonist). 

 

 

2. Kas ainult vraki vaatlus rikub hauarahulepingut? Kas seda saab teha ilma teisi 

lepinguriike kaasamata? Mis on õiguslik alus? 

 

Enne Estonia lepingu sätete analüüsi tuleb lühidalt puudutada rahvusvaheliste lepingute 

tõlgendamist üldisemalt. Vastavalt 1969.a sõlmitud Rahvusvaheliste lepingute õiguse Viini 
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konventsioonile, mille osapooleks Eesti Vabariik on2, kehtib reegel pacta sunt servanda: iga 

jõustunud leping on tema osalisriikidele kohustuslik ja nad peavad seda heas usus täitma  

(Artikkel 26). Rahvusvaheliste lepingute tõlgendamise üldnormiks on, et lepingut 

tõlgendatakse heas usus, andes lepingus kasutatud mõistetele konteksti arvestades 

tavatähenduse ning lähtudes lepingu mõttest ja eesmärgist (Artikkel 31 lg 1). Seega nii ühes kui 

teises alusnormis on rõhutatud hea usu põhimõtet rahvusvaheliste lepingute tõlgendamisel. 

 

Tõstatatud küsimustele vastamiseks tuleb täpsemat vaadata, mida Estonia leping täpsemalt 

sätestab. Kuna lepingu inglisekeelse originaali ja eestikeelse tõlke vahel on teatud erinevusi 

nüanssides, siis on lepingu põhisätete analüüsimisel siinkohal võetud aluseks inglisekeelne 

originaal, mis on ka registreeritud ÜRO sekretariaadis.3 

 

Esimene oluline koht, mida vaadata, on lepingu preambul, mida lugedes saab aimu lepingu 

osapoole eesmärkide ja kavatsuste kohta detailisemate küsimuse reguleerimisel. Estonia 

lepingu preambulis on olulise aspektina märgitud, et lepingu osapooled ’soovivad kaitsta’ 

parvlaev Estonia vrakki ’igasugustest häirivatest tegevustest’.4 Eesti keelde on see säte tõlgitud 

eksitavalt,5 sest tõlkes on viidatud ’rüüstetegevusele’, mis on kitsam ja spetsiifilisem mõiste kui 

’häirivad tegevused’. Rahvusvahelise õiguse mõttes on antud juhul prioriteet lepingu 

inglisekeelsel originaalil, mistõttu tuleb sisustada mõiste ’häirivad tegevused’. Häirida võivad 

ka mingid teised tegevused, mida vraki rüüstamisena käsitleda ei saa. Pärast seda kui 

osalisriikide ühine ametlik uurimine 1997.a lõppes ning laevavrakk kaeti liivaga, siis ka 

edasised laevavraki uurimised ja vaatlused osalisriikide poolt individuaalselt ette võetuna, mis 

eeldavad vrakki sisenemist, oleks paratamatult kvalifitseeritavad ’häirivaks tegevuseks’.  

 

Mitte teostada ’häirivaid tegevusi’ seob lepingu preambulis eesmärgina ka lepingu osalisriike 

endid, st see pole nõue, mis oleks suunatud vaid kolmandatele isikutele, vaid ka lepinguosaliselt 

riigilt teisele lepinguosalisele riigile. Kuna mõned juristid on tuginenud lepingu antud punktis 

ekslikule tõlkele, mis räägib ’rüüstetegevuse’ keelustamisest, mitte igasugusest ’häirivast 

                                                 
2 Riigi Teataja II 2007, 15, https://www.riigiteataja.ee/akt/12863800 . 
3 https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201890/volume-1890-I-32189-English.pdf  
4 ’Wishing to protect the M/S Estonia, as a final place of rest for victims of the disaster, from any disturbing 

activities’. 
5 „Soovides kaitsta reisiparvlaeva „Estonia“ kui katastroofiohvrite viimset puhkepaika mis tahes rüüstetegevuse 

eest“. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/12863800
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201890/volume-1890-I-32189-English.pdf
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tegevusest’, mis on lepingu originaalis, siis jõutakse ka minu arvates ekslikule järeldusele, et 

vraki edasine uurimine kui selline võiks olla lubatud.6 

 

Samuti kutsutakse lepingu preambulis avalikkust ja kõiki teisi riike üles avaldama sobivat 

austust parvlaev Estonia laeva vrakile ja seda ’läbi aja’.7 Nimetatud säte viitabki sellele, et 

lepinguga sätestatud regulatsiooni on osalisriigid välja mõelnud põhimõtteliselt igaveseks 

ajaks. 

 

Ka lepingu Artiklis 1 on rõhutatud, et „Estonia“ vraki asukohale kui katastroofiohvrite viimsele 

puhkepaigale tuleb osutada viimset austust. 

 

Artikliga 3 sätestatakse, et reisiparvlaeva „Estonia“ merepõhjast üles ei tõsteta. Nimetatud säte 

iseenesest ei keelusta korduvuuringute teostamist laevavrakil seda merepõhjast üles tõstmata. 

Sellele vaatamata oleks taoline uuring, ühepoolselt teostatuna, ikkagi ’häirivaks tegevuseks’ 

lepingu preambuli mõttes ja sellisena lepingu eesmärkide mõttes vastunäidustatud. 

 

Kõige enam asjassepuutuv artikkel antud küsimuste reguleerimisel on Artikkel 4 lg 1: 

 

„The Contracting Parties undertake to institute legislation, in accordance with their 

national procedures, aiming at the criminalization of any activities disturbing the peace 

of the final place of rest, in particular any diving or other activities with the purpose of 

recovering victims or property from the wreck or the sea-bed.“    

 

Huvitaval kombel on mõiste ’häiriv tegevus’ seekord korrektselt eesti keelde tõlgitud: 

 

„Lepingupooled kohustuvad vastavalt oma siseriiklikule korrale kehtestama seadused, 

mille eesmärgiks on viimase puhkepaiga rahu häiriva mistahes tegevuse, eelkõige 

sukeldumise või muu vrakist või merepõhjast laevahukuohvrite või vara ülestoomise 

eesmärgil toimuva tegevuse tunnistamine kuriteoks.“ 

 

                                                 
6 Vt näiteks vandeadvokaat Piret Blankin videointervjuus 7:30, https://www.postimees.ee/6898829/advokaat-

hauarahuleping-ei-keela-eesti-riigil-estonia-vraki-uurimist . 
7 „Urging the public and all other States to afford appropriate respect to the site of the M/S Estonia for all time.“ 

https://www.postimees.ee/6898829/advokaat-hauarahuleping-ei-keela-eesti-riigil-estonia-vraki-uurimist
https://www.postimees.ee/6898829/advokaat-hauarahuleping-ei-keela-eesti-riigil-estonia-vraki-uurimist
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Nimetatud säte näeb ette tegevusi riikide poolt, mis on eelkõige suunatud kolmandatele 

isikutele. Selles sättes on taunitud „puhkepaiga rahu häiriv mistahes tegevus“, st sukeldumine 

või vara ülestoomine on eelkõige näideteks häirivast tegevusest, mitte suletud nimekiri sellistest 

tegevustest. Nimetatud sättega kohustuvad lepinguosalised pidama vrakile eraviisilist 

sukeldumist kuriteoks enda karistusõiguse mõttes.  

 

Eraldi küsimus on, et kui riik peab lepingujärgselt oma kodanikele keelama sellist asja teha, siis 

kas riigi volitusega esindajad ise võiks sanktsioonideta sukelduda ja vrakki uurida? Üks 

võimalus oleks mõelda, et lepingupooled peavad sellise tegevuse keelama eraisikutele, aga ise 

oleksid (riikidena) ikkagi vabad näiteks uurimiseesmärkidel vrakile sukelduma. Vähemalt 

otsest keeldu lepingu normatiivsed sätted (väljaspool preambulit) riikide endi suhtes ju ei 

sisalda. 

 

Siiski tuleb siinkohal võtta arvesse 1995.a lepingu praembulit, konteksti ning lepingu 

tõlgendamise edasist praktikat. Estonia leping on oma olemuselt ka ühise tegutsemise 

kokkulepe lepinguga liitunud riikide vahel selles osas, mis puudutab Estonia laevavrakki. Kuna 

kolme riigi poolt moodustatud uurimiskomisjon tegi oma töö ära ja esitas 1997.a 

uurimistulemused, siis on võimalik lepingu eesmärgist nii aru saada, et ka edasised uuringud 

vm toimingud vrakis, kui nad võetaks ette ühe osalisriigi poolt individuaalselt, läheks vastuollu 

lepingu eesmärgi ja mõttega. Lepingu Artikkel 4 lg 1 ettekirjutus kriminaliseerida isikute ’rahu 

häirivaid mistahes tegevusi’ on ühisel tahtel eksplitsiitselt suunatud kolmandatele isikutele, ent 

koostoimes lepingu preambuliga kehtib implitsiitselt ka lepingu osalisriikide endi suhtes, kuna 

lisaks Artikkel 4 lg 1 on lepingu preambulis väljendatud eesmärgiks on kaitsta vrakki 

igasuguste häirivate tegevuste eest. Kokkulepitud ühine uurimistöö laevavrakis on tänaseks aga 

juba teostatud; lõpptulemused said teatavaks 1997.a.  

 

 

3. Millised oleksid õiguslikud tagajärjed, kui teha ühepoolselt toiminguid, mille leping 

välistab? 

 

Kui riik rikub rahvusvahelise õiguse normi, tekib vastutus rahvusvahelise õiguse rikkumise eest 

selle riigi või nende riikide suhtes, kelle suhtes rahvusvahelise õiguse normi on rikutud. Kui 

Eesti teostaks vrakil ühepoolseid toiminguid, mis läheks vastuollu 1995.a lepingu eesmärgi ja 

mõttega, siis võivad lepingu teised osapooled, eelkõige Soome ja Rootsi, aga ka teised 
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lepinguga liitunud riigid, lugeda seda rahvusvahelise õiguse rikkumiseks, nõuda taolise 

tegevuse peatamist, esitada vabanduse- ja koguni kompensatsiooninõude. Nad võivad koguni 

rakendada vastumeetmeid – st rahvusvahelise õiguse rikkumisi, mis on õigustatavad eelneva 

teise riigi poolse rahvusvahelise õiguse rikkumise tõttu. 

 

Täpsemalt on riigi rahvusvahelis-õigusliku vastutuse küsimused reguleeritud 2001.a ÜRO 

Peaassamblee poolt heaks kiidetud Riigi vastutuse artiklites (Articles on State Responsibility), 

mille töötas välja ÜRO Rahvusvahelise Õiguse Komisjon ja mis olulises ulatuses peegeldab 

rahvusvahelist tavaõigust. Vastutuse vormid rahvusvahelise õiguse rikkumise puhul on 

reguleeritud Artiklites 28-39.8 Riigi vastutuse nüansside täpsemaks valgustamiseks 

rahvusvahelise õiguse normi rikkumise kontekstis puudub siinkohal detailsem vajadus. Piisab 

põhiidee sedastamisest, et rahvusvahelise õiguse normi rikkumise korral tekib riigil 

rahvusvahelise tavaõiguse järgi rahvusvahelis-õiguslik vastutus. 

 

 

4. Kas hukkunute omastel on õigus vrakile sukeldumist keelata? Või nõuda? Mille 

alusel? 

 

Hukkunute omastel on juriidiline õigus vrakile sukeldumist taunida ja vaidlustada (küll mitte 

otseselt ’keelata’, see pole üksikisiku kompetentsis), lähtudes just nimelt 1995.a 

riikidevahelisest lepingust kui kehtiva õiguse osast. Lähtuvalt nii Eesti kui ka Soome ja Rootsi 

riigiõigusest on kehtivate rahvusvaheliste lepingute normid ju täitmiseks kohustuslikud. 

Näiteks Eesti Vabariigi põhiseaduse § 3 sätestab, et rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud 

normid ja põhimõtted on Eesti õigussüsteemi lahutamatu osa. Põhiseaduse § 123 aga näeb ette, 

et kui Eesti seadused või muud aktid on vastuolus Riigikogu poolt ratifitseeritud 

välislepingutega, kohaldatakse välislepingu sätteid.  

 

Hukkunute omaksed vrakile sukeldumist või edasist uurimistööd materiaalõigusele, sh 

rahvusvahelisele õigusele tuginedes minu arvates nõuda ei saa. Üksnes üldiste 

õigusfilosoofiliste printsiipidega või isegi loomuõigusega (mida aga kaasaegsed 

õigussüsteemid positiivses õiguses üheselt ei tunnusta) opereerides võiks midagi sellist nõuda 

– näiteks tuginedes indiviidi õigusele selgitada välja tegelik tõde, kui on tekkinud olulisi 

                                                 
8 https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf . 

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf
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kahtlusi ametlikult kehtiva tõe paikapidavuses, viidates uutele tõlgendustele inimõigustes, 

varasema uurimisprotsessi ilmsetele puudustele vms. Siiski need oleksid eelkõige moraalsed, 

mitte riigile juriidilisi kohustusi tekitavad nõuded. Praegu kehtivast materiaalõigusest juriidilist 

õigust hukkunute omakstel nõuda Estonia vraki edasist (uuesti) uurimist minu arvates ei tulene. 

 

 

5. Kas Eesti Vabariigil on võimalik lepingust ühepoolselt taganeda? 

 

Hukkunud parvlaev Estoniat puudutav leping ei näe ette ühepoolse taganemise või lepingu 

ülesütlemise võimalust. Seega Eesti Vabariigil ei oleks ’lihtsalt niisama’ võimalik antud 

lepingust ühepoolselt taganeda rahvusvahelis-õiguslikult korrektse käitumise mõttes. Taganeda 

on võimalik faktiliselt – näiteks ühepoolselt uurimistöid tegema hakates, kuid selle hinnaks on 

siis rahvusvahelise õiguse rikkumine, võimalikud nõuded teiste lepingupartnerite poolt 

rahvusvahelis-õigusliku riigi vastutuse kontekstis ja võimalikud vastumeetmed Eesti suhtes 

teis(t)e lepinguosalis(t)e poolt. 

 

Ainsaks teoreetiliselt mõeldavaks vähegi realistlikuks võimaluseks, millele Eesti Vabariik 

antud lepingust taganemise soovi korral saaks viidata, oleks lepingu aluseks olevate oluliste 

asjaolude muutumine (ladina keeles clausula rebus sic stantibus, Rahvusvaheliste lepingute 

õiguse Viini konventsiooni Artikkel 62). Nimetatud artikkel näeb ette järgmist: 

Artikkel 62. Asjaolude oluline muutumine  

1. Lepingu sõlmimisel esinenud asjaolude olulisele muutumisele, mida osalisriigid ei saanud 

ette näha, ei või viidata kui lepingu lõpetamise või sellest taganemise alusele, välja arvatud 

juhul, kui: 

a) sellised asjaolud olid osalisriikide lepingu siduvuse kohta väljendatud nõusoleku oluliseks 

tingimuseks ja 

b) asjaolude muutumine mõjutab oluliselt neid kohustusi, mida endiselt tuleb lepingu järgi 

täita.  

Estonia lepingu sõlmimise puhul oli lepingu sõlmimist oluliselt mõjutavaks asjaoluks valitsuste 

teadmine, et nad on moodustanud ühise uurimiskomisjoni, mille ülesandeks on selgitada välja 

tõde laeva hukkumise asjaolude kohta. Päev pärast katastroofi, 29.09.1994, sõlmiti Eesti, 

Soome ja Rootsi peaministrite vahel leping, mille alusel moodustati Joint Accident 

Investigation Commission (JAIC). 23.02.1995.a sõlmitud Estonia lepingu vaikivaks eelduseks 

ja kontekstiloovaks osaks oli ka see, et tõde puudutavad olulised aspektid selgitatakse ühise 
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ametliku uurimise käigus välja. JAICi raport valmis 1997.a, kuid tema järelduste kohta on 

hiljem tõstatatud edasisi küsimusi. Kui hiljem peaks olema tekkinud selgelt põhjendatud 

kahtlusi, et JAIC ei suutnud välja selgitada kogu tõde ja koguni nii, et see võib seada kahtluse 

alla uurimistulemuse põhijäreldused, siis võib Estonia lepinguks nõusoleku andnud riigi jaoks 

tegu olla lepingu sõlmimise aluseks olnud asjaolude olulise muutumisega. 

 

Lepinguga seotud asjaolude muutumisele viitamine lepingu edasise mittetäitmise alusena on 

alati sügavalt poliitiline akt, mis mõjutab asjassepuutuvate riikide vahelisi suhteid ja 

nendevahelist usaldust olulisel määral. Seepärast ei astu sõbralikud ja omavahel tihedalt seotud 

riigid rahvusvahelis-õiguslikus praktikas sellist sammu kergekäeliselt. Estonia lepingu 

kontekstis ei tuleks sellist sammu astuda pelgalt kahtluste, hüpoteeside jne pinnalt, vaid siis 

peaks olema kasutada reaalselt veenev argument või tõend oluliselt muutunud asjaolude 

kinnituseks. 

 

 

6. Kas lepingust ühepoolselt taganedes on Eesti Vabariigil võimalik taganeda ka lepingus 

ettenähtud kohustustest ja uurida vrakki teiste lepinguosaliste nõusolekuta? 

 

Estonia lepingust ei ole võimalik ühepoolest taganeda rahvusvahelist õigust rikkumata, v.a. kui 

veenva põhjendusega tugineda lepingu sõlmimisel aluseks olnud asjaolude olulisele 

muutumisele (clausula rebus sic stantibus). Kui lepingust ühepoolne taganemine peaks 

osutuma edukaks selles mõttes, et teised lepingu osalisriigid seda sammu aktsepteerivad, siis 

on võimalik ka vraki edasine uurimine teiste lepinguosaliste nõusolekuta. Muust 

rahvusvahelisest õigusest kui Estonia leping piirangut vrakki enam mitte ’häirida’ ei tulene. 

 

Siiski tuleb silmas pidada, et rahvusvahelise õiguse praktika seisneb paljuski riikide sammudes 

ja vastusammudes, nõuetes ja vastunõuetes. Selles mõttes on ennustamatu, mil määral oleks 

Eestil võimalik ’edukalt taganeda’ Estonia lepinguga ettenähtud kohustustest. Näiteks lepingu 

aluseks olnud asjaolude olulise muutumise argumendile tuginedes ei pruugi mõni teistest 

lepinguosalistest seda aktsepteerida, mille tulemusena võib tekkida riikidevaheline vaidlus, 

mille tegelik mõju ulatub kaugemale lepingu objektist endast. 
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7. Kas asjaolu, et laev sõitis Eesti lipu all, annab Eesti Vabariigile rohkem õigusi või 

paneb rohkem kohustusi uurimise avamiseks? 

 

Lipuriigil on rahvusvahelisest õigusest tulenevalt kohustus laevaõnnetust uurida. Kui 1995.a 

Estonia lepingut poleks, siis võiks Eesti Vabariik enda lipu all sõitnud laevaga seotud 

katastroofi kellegagi konsulteerimata uuesti uurima asuda. Selles mõttes on 1995.a 

riikidevaheline leping ka enesepiirang Eesti Vabariigi jaoks.  

 

Rahvusvahelisest õigusest tulenev laeva lipuriigi kohustus laeva hukkumise põhjused välja 

selgitada on 1997.a oma järeldusi tutvustanud ühiskomisjoni tegevusega juba täidetud. 1995.a 

riikidevaheline leping on osalisriikide jaoks erileping muude, üldisest rahvusvahelisest õigusest 

tulenevate võimalike õiguste ja kohustuste suhtes. Estonia lepingu kontekstiloovaks osaks on 

ka vahetult pärast 1994.a katastroofi peaministrite vahel sõlmitud kokkulepe Estonia huku 

põhjuseid ühiselt uurida. 

 

Tuleb arvestada, et antud laevakatastroofi puudutavalt on vähemalt moraalselt õigus kaasa 

rääkida ka teistel riikidel, eelkõige Rootsil, kelle kodanikud moodustasid laevaõnnestuse 

ohvritest enamuse. Sellest komplekssest olukorrast ja ühisest lähtekohast saigi alguse 1995.a 

riikidevaheline leping ja 1994.a peaministrite kokkulepe katastroofi põhjuseid ühiselt uurida. 

 

8. Kellele kuulub Estonia vrakk? 

 

Estonia vrakk kuulub teda opereerinud ettevõtte Estline õigusjärglasele Tallink. Samas tänu 

1995.a riikidevahelisele lepingule on õigusjärgse omaniku võimalused seda vrakki uurida või, 

veelgi enam, mingil moel kasutada, sisuliselt olematud. Küll aga kui peaks tekkima poliitiline 

tahe Estonia vrakki uuesti uurima hakata, võib olla vähemalt asjassepuutuv ka ettevõtte Tallink 

kui vraki omanikufirma õigusjärglase seisukoht antud küsimuses.  

 

9. Milline oleks rahvusvahelise õiguse järgi korrektne käitumine ja õiguslik alus, kui 

Eesti Vabariigi valitsus sooviks algatada Estonia huku põhjuste ja käigu uut uurimist?  

 

Riigid on oma olemuselt suveräänsed ja vabad ning neid võivad alternatiivideta piirata 

rahvusvahelise õiguse kontekstis vaid jus cogens’i nõuded, st rahvusvahelise õiguse 

imperatiivsed normid, millele vastupidiselt teistsuguse lepinguga mööda minna ei tohi. Muus 
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osas võib status quo’ga rahulolematu riik alati pöörduda oma lepingupartnerite poole ja nõuda 

läbirääkimiste uuesti avamist ja lisatoiminguid. Lisauuringute teostamine Estonia vrakil poleks 

rahvusvahelise õigusega vastuolus, kui teised lepingupartnerid, eelkõige Soome ja Rootsi, 

sellega nõus oleksid. Vraki teistkordne uurimine saaks sellise nõusoleku korral toimuda kas 

üheskoos või nii, et selle võtab ette laeva lipuriik (Eesti) nii, et sellisele tegevusele ei esitaks 

teised algsed lepinguosalised vastuväiteid. Lisauuringute tegemine poleks preambulis 

sõnastatud lepinguvastane ’häiriv tegevus’, kui lepingu osalisriigid seda ise ühiselt selleks ei 

pea. 

 

Seega kui Eesti valitsusel formeeruks taoline poliitiline tahe, siis tuleks valitsusel konsulteerida 

lepingupartneritega, eelkõige Rootsi ja Soomega. Kui teised lepingupartnerid lisauuringuid 

toetaks või vähemalt neid aktiivselt ei vaidlustaks, siis poleks enam probleemi ka 1995.a 

lepingu kontekstis. Nimetatud kolm riiki peaks siis informeerima ka teisi, hiljem liitunud, 

lepinguosalisi. Kuna tänaseks on lepinguga liitunud ka teisi riike peale algse kolme riigi, on 

igaühel neist põhimõtteliselt võimalik vaidlustada esialgse lepingupartneri soovi lepingu 

sisuliseks revisjoniks. Ka nendel, hiljem liitunud, riikidel on tekkinud teatud õigusi ja 

õiguspärane ootus Estonia lepingu alusel. 

 

Alles pärast seda, kui vastavad valitsustevahelised konsultatsioonid peaksid luhtuma, oleks 

vastava poliitilise tahte korral lepingupartneril võimalik kaaluda lepingu ühepoolset lõpetamist, 

tuginedes näiteks rahvusvahelise lepinguõiguse muutunud asjaolude sättele ja põhjalikult 

põhjendades sellist seisukohta. Olulistele asjaoludele tuginemist lepingu ühepoolse lõpetamise 

alusena enne valitsustevahelisi konsultatsioone võidakse teiste lepingusoaliste poolt mõista 

märgina sellest, et Eesti pole tõlgendanud Estonia lepingut heas usus. 

 

10. Kas rahvusvahelisest praktikast on tuua näiteid sarnasest lepingust ja sarnastest 

laevahuku uurimistest? 

 

Parvlaev Estonia huku uurimise asjaolud (riikidevaheline komisjon, mitte lipuriigi 

individuaalsed uuringud) ja 1995.a lepingu sätted tunduvad unikaalsed. Teisi analoogilisi 

sukeldumise keelamist ettenägevaid rahvusvahelisi lepinguid või ühiselt tehtud laevahuku 

põhjuste ametlikke uuringuid ei õnnestunud siinkirjutajal tuvastada. Sellel spetsiifikal võib olla 

erinevaid põhjused, mh näiteks Läänemere kui tihedalt laevatatava ja suhteliselt madala mere 

spetsiifika; fakt, et õnnetus juhtus rahvusvahelistes vetes; fakt, et katastroofi ohvrite enamus 
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polnud laeva lipuriigi kodanikud; fakt, et Eesti oli 1995.a alles suhteliselt hiljuti (1991.a) oma 

iseseisvuse taastanud riik, kelle käsutada polnud sellisel hulgas ressursse ja informatsiooni nagu 

me tänapäeval harjunud oleme. 
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