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Pr Merike Saks 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium  
 

 

  Mereõiguse kodifitseerimise lähteülesande kooskõlastamine   

 

Austatud proua Saks 

 

Maaeluministeerium kooskõlastab mereõiguse kodifitseerimise lähteülesande järgmiste 

ettepanekutega. 

 

1. Maaeluministeeriumile esitatud mereõiguse kodifitseerimise lähteülesande projektist ei  

nähtu kas ja mis ulatuses on planeeritud mereõiguse kodifitseerimise käigus analüüsida kuidas 

kodifitseerimine ja sellega kaasnevad muudatused mõjutavad kalapüügiga tegelevate isikute 

õiguseid ja kohustusi ning kalandussektori arengut tervikuna. Kalapüügi näol on tegemist 

Eesti jaoks olulise tegevusvaldkonnaga ning kuna mereõiguse valdkonnas tehtavad 

muudatused mõjutavad kahtlemata ka kalapüügiga tegelevaid isikuid, siis on vajalik teha 

kindlaks, et planeeritavad muudatused ei kahjustaks kalandusega tegelevate isikute huve 

ebaproportsionaalselt. 

 

2. Seoses esimeses punktis toodud ettepanekuga palume mereõiguse kodifitseerimisel 

analüüsida õigusakte (ennekõike meresõiduohutuse seadust ja selle alusel kehtestatud 

õigusakte), millega pannakse kohustusi kalalaevaomanikele. Praeguses regulatsioonis on 

kohati selgusetu milliseid nõudeid peab täitma kalalaeva omanik - näiteks kas alla 12-meetrise 

kogupikkusega kalalaevale kohalduvad kalalaeva nõuded või väikelaeva nõuded.  

 

3. Juhime tähelepanu asjaolule, et seoses eesmärgiga lihtsustada laevade registreerimist 

laevakinnistusraamatusse, tasub lisaks analüüsida võimalikke probleeme, mis võivad tekkida 

laevakinnistusraamatu ja kalalaevaregistri vahel. Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 

2002. a määruse nr 89 „Kalalaevade riikliku registri asutamine ja registri pidamise 

põhimäärus“ §-st 6 on kalalaevaregistrisse saamise eeltingimus vastav kanne 

laevakinnistusraamatus või väikelaevaregistris. Seega võib avatuma laevakinnistusraamatu 

puhul (eelkõige olukorras, kus otsustatakse võimaldada laevu laevakinnistusraamatusse 

eelregistreerida) tekkida olukord, kus laevakinnistusraamatu alusel on tehtud kanne juba teise 

registrisse, kuid seejärel selgub, et laevakinnistusraamatu registreering langeb ühel või teisel 

põhjusel ära ning kalalaevaregistrisse kantakse laev, millel puudub vastav kanne 

laevakinnistusraamatus.  

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Ants Noot 

Kantsler 
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