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Kasutatud lühendid 

CdM – Consolato del Mare OÜ (käesoleva lähteülesande koostaja) 

CLC 1992 – Naftareostusest põhjustatud kahju korral kehtiva tsiviilvastutuse 1969. aasta 

rahvusvahelise konventsiooni muutmise 1992. aasta protokoll (International Maritime 

Organization Protocol of 1992 to amend the International Convention on Civil Liability for 

Oil Pollution Damage, 1969)  

HELCOM - Läänemere Keskkonnakaitse Komisjon (Baltic Marine Environment Protection 

Commission) 

EL – Euroopa Liit 

HÕNTE – hea õigusloome ja normitehnika eeskiri 

IMO – Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (International Maritima Organization) 

IOPC Fond(id) - 1992. aasta rahvusvaheline fond on asutatud naftareostusest põhjustatud kahju 

kompenseerimise rahvusvahelise fondi (International Oil Pollution Compensation Fund) 

asutamise 1992. aasta konventsiooniga ja rahvusvaheline lisafond on asutatud 1992. aasta 

fondi konventsiooni 2003. aasta protokolliga. 

JUM - Justiitsministeerium 

KMSS – kaubandusliku meresõidu seadus 

KMSK – kaubandusliku meresõidu koodeks 

KKI – Keskkonnainspektsioon 

KKM - Keskkonnaministeerium 

KTS – kohtutäituri seadus 

LaevaRS - laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadus 

LAÕS – laeva asjaõigusseadus 

MARPOL - Rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon 

(International Convention for the Prevention of Pollution from Ships ) 

MKM- Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium 

MPS – merealapiiride seadus 

MSOS – meresõiduohutuse seadus 

MTööS – meretöö seadus 

MVS – majandusvööndi seadus 

PPA – Politsei- ja Piirivalveamet 
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PS – Eesti Vabariigi põhiseadus 

RiPS – riigipiiri seadus 

RSO – Rahvusvaheline Süvamerepõhja Organisatsioon 

SadS – sadamaseadus 

TJA – Tehnilise Järelevalve Amet 

TMS – täitemenetluse seadustik 

UNCLOS - Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsioon (United Nations 

Convention on the Law of the Sea) 

VMS – välismaalaste seadus 

VTA –Veeteede Amet 

VÕS - võlaõigusseadus 

ÜRO – Ühinenud Rahvaste Organisatsioon 
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Sissejuhatus 

Mereõiguse kodifitseerimise ettevalmistamiseks kuulutas Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium (MKM) välja riigihanke nr. 162759 „Mereõiguse 

kodifitseerimisprojekti lähteülesande koostamine“ 29.04.2015, et leida selle lähteülesande 

koostaja ja sõlmida vastav leping. Consolato del Mare OÜ (CdM) võitis selle hanke ja leping 

sõlmiti 29.05.2015 MKM kui tellija ja CdM kui täitja vahel mereõiguse kodifitseerimisprojekti 

lähteülesande koostamiseks.  

Lähteülesande koostamine toimub Riigisekretäri 19. detsembri 2014. a käskkirjas nr 42 „Toetuse 

andmine rakendusasutuse tegevusteks prioriteetse suuna 12 „Haldusvõimekus“ meetme 12.2 

„Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“ tulemuste saavutamiseks“ sätestatud töökorraldust 

ja kodifitseerimismetoodikat järgides.  

Mereõiguse kodifitseerimise ettevalmistamine toimub ning mereõiguse kodifitseerimise 

alustamise otsustamisel selle õigusvaldkonna kodifitseerimine hakkab toimuma järgmise toetuse 

põhjal: 

Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 

prioriteetse suuna 12 „Haldusvõimekus“ meetme 12.2 „Poliitikakujundamise kvaliteedi 

arendamine“ tegevuse „Õigusloome kodifitseerimine“.  

Selle toetuse andmise eesmärgiks on arukas õigusloome kodifitseeritud valdkondades ja 

kvaliteetsema õigusloome kujundamine, mis seisneb õiguse kodifitseerimises ning õigusloome 

arendamises.  

Projekti rakendusasutus on Riigikantselei ja rakendusüksus Rahandusministeerium ning 

käesoleva mereõiguse kodifitseerimise lähteülesande tellija on MKM. 

Mereõiguse kodifitseerimise planeeritud tegevuste kestus on kuni 31.12.2018. 

 

Vastavalt Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse1  § 16 lõike 1 alusel kehtestatud 

Riigisekretäri 19. detsembri 2014. a. käskkirja nr 42 „Poliitikakujundamise kvaliteedi 

                                                 
1 Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadus. - RT I, 21.06.2014, 1. 



 13 

arendamine“2 (kodifitseerimise käskkiri) p. 2.9.1 on kodifitseerimine kehtiva õiguse korrastamine 

ja edasiarendamine kindlaksmääratud valdkonnas. Kodifitseerimise käskkirja p. 2.9.1 järgi 

viiakse kodifitseerimise käigus läbi õigusvaldkonna õigusloome põhjalik, sisuline ja süsteemne 

analüüs, ühtlustamine ja ajakohastamine. Kodifitseerimise käskkirja lisa 

(Kodifitseerimismetoodika) p.  1 sätestab, et kodifitseerimise käigus tuleb analüüsida võrdlevalt 

läbi kogu kodifitseeritava valdkonna õigusloome (nii siseriiklik, Euroopa Liidu kui ka 

rahvusvaheline õigus) ja kohtupraktika. Kodifitseerimise käskkirja lisa 

(Kodifitseerimismetoodika) p. 1 järgi on kodifitseerimise eesmärgiks korrastada kodifitseeritavat 

õiguse valdkonda nii, et õiguskord muutuks selgemaks ja seeläbi oleks vajamineva regulatsiooni 

leidmine õiguse rakendajale lihtsam. Samuti on Kodifitseerimise käskkirja lisa 

(Kodifitseerimismetoodika) p. 1 järgi kodifitseerimise eesmärgiks ühtlustada kodifitseeritava 

valdkonna õigusliku regulatsiooni kvaliteeti. Sellest tulenevalt ei ole Kodifitseerimise käskkirja 

lisa (Kodifitseerimismetoodika) p. 1 järgi kodifitseerimise eesmärk tingimata kehtivate 

õigusnormide muutmine, täiendamine või ümberstruktureerimine, kuid see võib mitmel juhul 

osutuda vajalikuks. Lähtudes Kodifitseerimise käskkirja p. 2.9.1 sätestatust, tuleb 

kodifitseerimise käigus läbida kogu tavapärane õigusloomeprotsess ja lähtuda eelnõude 

koostamisel kehtivatest nõuetest, arvestades Kodifitseerimise käskkirjas sätestatud erisusi ja 

kodifitseerimise käskkirja lisaks olevat kodifitseerimismetoodikat. 

Mereõiguse kodifitseerimise ettevalmistavad tegevused algasid aprillis 2014 ja kestavad 

hinnanguliselt käesoleva aasta lõpuni. Mereõiguse valdkonna tunnustatud õigusekspertide 

kohtumine toimus MKM-i kutsel 24.04.2014 (vt. Lisa 4). Pärast käesoleva lähteülesande projekti 

heakskiitu MKM-i poolt toimub selle avalik arutelu. Selle mereõiguse kodifitseerimise 

lähteülesande avaliku arutelu alusel koostatakse saadud tagasiside põhjal lähteülesande lõplik 

dokument, mis peaks saama aluseks mereõiguse kodifitseerimise tegevuste teostamisel.  

Mereõiguse kodifitseerimise lähteülesande täiendatud versiooni põhjal otsustatakse lõplikult 

mereõiguse kodifitseerimisprojektiga jätkamine s.t. kas mereõiguse kodifitseerimise etapiga 

alustamine on Eestis vajalik. Positiivse otsuse korral, s.o. mereõiguse kodifitseerimise vajaduse 

kinnitamisel, viiakse kodifitseerimine läbi Euroopa Liidu rahastamisperioodil 01.04.2014 – 

31.12.2020. Vastavalt kodifitseerimise käskkirja p. 2.9.10.2 2) moodustatakse mereõiguse 

kodifitseerimiseks eraldi töögrupp ja kodifitseerimiskomisjon. 

                                                 
2 Riigisekretäri 19. detsembri 2014. a käskkiri nr 42 „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“. Kättesaadav: 
http://www.struktuurifondid.ee/struktuuritoetuse-seaduse-meetmepohised-oigusaktid-2/, punkt 12.2 (22.09.2015). 
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Lähtudes kodifitseerimise käskkirja p. 2.9.10.2 1), toimub mereõiguse kodifitseerimine vastavalt 

käesolevale lähteülesandele, kui MKM ettepanekutest ja soovitustest ei tulene teisiti. Järgides 

MKM mereõiguse kodifitseerimisprojekti lähteülesande koostamise riigihanke pakkumuskutse 

lisa 1 p. 1.2 antud teemakäsitlusi, on käesolev mereõiguse kodifitseerimise lähteülesanne jaotatud 

kolmeks osaks, mis omakorda sisaldavad alateemasid. Käesoleva lähteülesande I osa sisaldab 

mereõiguse kodifitseerimise prognoositavat eset ja ulatust. Lähteülesande I osas antakse ülevaade 

mereõiguse senisest arengust ning põhjendatakse kodifitseerimise vajadust ja viisi ning tehakse 

alternatiivsed ettepanekud kodifitseerimsie läbiviimise osas. Lähteülesande II osa annab üldise 

kodifitseerimise tegevuskava ning selgitab kodifitseerimise analüüsi, kontseptsiooni ja eelnõude 

etapi käigus teostatavaid tegevusi, samuti mõjude hindamise ja kaasamise küsimusi.  

 

Lähteülesande III osa kirjeldab mereõiguse valdkonna probleeme ja kaardistab vajaliku 

mereõiguse revisjoni ja analüüsi ülesanded. Lähteülesande III osa jaguneb 3 peatüki vahel, mida 

võib käsitleda ka mereõiguse kodifitseerimise eri valdkondadena. Esimene valdkond puudutab 

kaubanduslikku meresõidu õigust ja meresõiduohutuse regulatsioone (III osa 1. peatükk - 

koostaja Indra Kaunis ja selle punkti 1.3 osas kaastegev Taavi Rihvk), teine valdkond 

merevööndeid (III osa 2. peatükk - koostaja Alexander Lott) ja kolmas valdkond merekeskkonna 

kaitset (III osa 3. peatükk - koostaja Heiki Lindpere). Sellesse osasse on lisatud ka juunis-juulis 

2015. a. CdM kui mereõiguse kodifitseerimise lähteülesande koostaja poolt edastatud kirjades 

esitatud küsimustele vastanud ja ettepanekuid teinud asutuste ja institutsioonide ning muude 

huvigruppide ettepanekud ja arvamused mereõiguse kodifitseerimise kohta.   
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I. Mereõiguse kodifitseerimise prognoositav ulatus ja vajadus 

1. Mereõiguse kodifitseerimise eseme ja prognoositava ulatuse 

määratlemine 

Mereõigus on õigusnormide kogum, mis sätestab eelkõige kaubandusliku meresõiduga seostuvad 

õigussuhted.3 See definitsioon jätab arvesse võtmata rahvusvahelise mereõiguse (ing.k. Law of 

the Sea), mis on rahvusvahelise õiguse (ing.k. International law) osa ja mille normid on avalik-

õigusliku iseloomuga. Prof. Abner Uustal sõnastuses on rahvusvaheline mereõigus 

rahvusvahelise õiguse osa, mis reguleerib riikidevahelisi suhteid merede ja nende all asuva 

maapõue uurimisel ja kasutamisel.4 

Käesolevas lähteülesandes käsitleme mereõigust laiemas mõttes, mis hõlmab nii kaubandusliku 

meresõidu regulatsioone (siseriiklikke õigusakte ja rahvusvahelisi eraõiguslikke konventsioone) 

kui ka rahvusvahelist mereõigust (avalik õigus), mis inglise keeles on tähistatud eri terminitega. 

Kaubandusliku meresõidu õigus (ing. k. Maritime law) on peamiselt eraõiguse normide kogum, 

mis on siseriikliku õiguse osa, kuid kaubandusliku meresõidu rahvusvahelise iseloomu tõttu need 

normid järgivad tavaliselt teatud rahvusvahelisi põhimõtteid ja on rahvusvaheliselt ühtlustunud 

(unifitseeritud). Neid rahvusvahelisi kaubandusliku meresõidu õiguse põhimõtteid on hakatud 

ühtlustama juba eelmise sajandi alguses ja selle tulemusena on vastu võetud ja kehtestatud terve 

rida rahvusvahelisi konventsioone (esimesed olid rahvusvaheliselt ühtlustatud reeglid laevade 

üldavarii osas, mis 1864. a. töötati välja Yorkis ja 1877 Antverpenis (tänapäeval tuntud kui York-

Antwerpen reeglid), natuke hiljem 1910.a. laevade kokkupõrgete vältimise konventsioon (ing. k. 

International Convention for the Unification of Certain Rules of the Law Relating to Collision 

between Vessels), mis jõustus 1913. a. (Eesti  ühines 1929. a), seejärel 1924. a. Haagi reeglid 

konossomentide kohta (ing. k. International Convention for the Unification of Certain Rules of 

Law relating to Bills of Lading), mis kirjutati alla ka Eesti poolt ja jõustusid rahvusvaheliselt 

1939. a, ja veel 1926. a. rahvusvaheline konventsioon eesõigustatud merivõlgade ja 

merihüpoteekide kohta (ing. k. International Convention for the Unification of Certain Rules of 

                                                 
3 Mereleksikon, Eesti Entsüklopeediakirjastus 1996, lk 272. 
4 A. Uustal. Rahvusvaheline õigus. Tallinn 1984, lk 241. 
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Law Relating to Maritime Liens and Mortgages), millega ühines ka Eesti Vabariik (RT 1928, 42, 

244) jne.).  

Eelnimetatud konventsioonid on tänapäevaks arenenud ja kehtestatud uuel kaasajastatud ja 

täiendatud kujul (laevade kokkupõrgete vältimise osas 1972. a. konventsioon - International 

Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG), Haagi reeglite asemel Haagi-Visby 

reeglid ja on olemas uued 1978.a. Hamburgi reeglid - International Convention on the Carriage 

of Goods by Sea ning veel uuemad 2009. a. Rotterdami reeglid - Convention on Contracts for the 

International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea, merivõlgade ja merihüpoteekide osas 

1993. a. konventsioon - Convention on Maritime Liens and Mortgages). Nagu eelkirjeldatust 

näha, osales Eesti Vabariik aktiivselt eelmise sajandi esimestel aastakümnetel rahvusvahelise 

kaubandusliku meresõidu õiguse arengus ja ühtlustamisel. Kaubandusliku meresõidu õigust kui 

mereõiguse kõige vanemat haru on käsitletud ka traditsioonilise mereõigusena, mille normid 

hakkasid kujunema umbes tuhatkond aastat tagasi (Lex Rhodia de jactu, Consolato del Mar, Role 

d’Oleron jne.). Merevööndite õiguslik raamistik hakkas arenema hiljem ning merekeskkonna 

kaitse õiguslik raamistik on tekkinud alles eelmise sajandi keskel.  

Kaubandusliku meresõidu defineerib kaubandusliku meresõidu seaduse5 (KMSS) § 2 selliselt, et 

kaubanduslikuks meresõiduks loetakse käesoleva seaduse tähenduses tegevust, mis on seotud 

laevade kasutamisega lasti-, reisijate-, pagasi- ja postiveoks, mere elus- ja muude ressursside ning 

merepõhja all asuva maapõue varade uurimiseks ja ammutamiseks, jäämurde-, pukseerimis- ja 

päästeoperatsioonideks ning teistel õiguspärastel eesmärkidel. Ettevõetava mereõiguse 

kodifitseerimise eesmärgiks ei peaks kindlasti olema ainult laevade kasutamisega seotud 

tegevuste reguleerimine, vaid palju laiem õigusraamistik.  Nagu käesoleva peatüki alguses välja 

toodud mõistetest ja selgitustest nähtub, hõlmab mereõigus laiemas kontekstis enda alla kõik 

merega seotud õigusnormid, nii eraõiguslikud (mille hulka kuulub kaubandusliku meresõidu 

õigus) ja avalik-õiguslikud normid (laeva lipuõigus, meresõiduohutuse nõuded, merekeskkonna 

kaitse jms.), sealhulgas rahvusvahelise avaliku mereõiguse, mis sisaldub avalik-õiguslikes 

rahvusvahelistes konventsioonides.  

Rahvusvahelistest konventsioonidest on Eesti mereõiguse osaks need konventsioonid (nii 

eraõigulikud kui avalik-õiguslikud), millega Eesti on ühinenud. Siiski ettevõetava mereõiguse 

kodifitseerimise käigus tuleb jälgida ka muude rahvusvaheliste konventsioonide arengut, millega 

                                                 
5 Kaubandusliku meresõidu seadus. - RT I, 30.05.2013, 8. 
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Eesti ei ole veel ühinenud (näiteks Rotterdami reeglid kombineeritud kaubaveo kohta) ja mis ei 

ole veel rahvusvaheliselt jõustunud, kuid mis on leidmas või leiavad rahvusvahelise tunnustuse 

paljude riikide poolt. See on vajalik seetõttu, et Eesti säilitaks arvestatava positsiooni maailma 

majanduses ja Eesti õigusraamistiku tõttu ei tekiks tõrkeid või isegi mahajäämust kauba- ja 

reisijateveol ning laevade muudes töödes ja tegevustes (puksiirid, lootsiteenus, mereparkide 

teenindus ing. k. offshore service, hotellilaevad, mereturism jahtlaevade ja kaatritega  jms.). 

Rahvusvahelise avalik-õigusliku regulatsiooniga merekeskkonna kaitsel peab Eesti hoidma taset 

selleks, et panustada rahvusvahelisse keskkonnakaitsesse ja säilitada oma prestiiž rahvusvahelisel 

areenil. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooniga6 (mereõiguse 

konventsioon/UNCLOS) ühinemisel võttis Eesti riik endale terve hulga rahvusvahelisi kohustusi, 

mille täitimine täna ei ole riiklikult tagatud. Järjest tähtsamaks muutub kaasaegses maailmas 

merepõhja ja muude mere-ressursside kasutamine (näiteks tuulepargid merre, torujuhtmed, 

kaevandamine merepõhjast jms.), mis suurendab Eesti merevööndite õigusliku raamistiku 

kodifitseerimise tähtsust, mis peaks olema loogiliselt ja ka sisuliselt mereõiguse 

kodifitseeeerimise osa.  

Käesolevas lähteülesandes lähtume sellest, et kodifitseeritav õigus on mereõigus laiemas 

tähenduses, mis hõlmab nii merenduse avalik-õiguslikku kui ka eraõiguslikku regulatsiooni. 

Tinglikult oleme selle kodifitseeritava õiguse jaotanud 3 valdkonda, mis on: 

1) laevasid ja kaubanduslikku meresõitu puudutav õigus kui mereõiguse keskne osa 

(siinhulgas ka laevade registreerimine ja lipuõigus, mereõnnetuste juurdlemine ning 

meresõiduohutus (mis kõik avalik-õiguslik regulatsioon), sadamad, töötamine merel 

jms.); 

2) merekeskkonda puudutav õigus (eelkõige merekeskkonna kaitse laevadelt lähtuda 

võiva reostuse osas, kuid vajadusel ja võimalusel laiemalt võttes); 

3) rahvusvaheline mereõigus (milles sisaldub ka palju merekeskkonna kaitse norme) ning 

merevööndeid puudutav regulatsioon.  

Seega kodifitseerimise käigus jääb kesksele kohale laevasid ja kaubanduslikku meresõitu 

puudutav õigus (hõlmab KMSK7, LaevaRS8, LAÕS9, MSOS10, KMSS, SadS11 ja MtööS12), mis 

                                                 
6 Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsioon (United Nations Convention on the Law of the Sea). 
Montego Bay, 10.12.1982, jõust. 16.11.1994. - RT II 2005, 16, 48. 
7 Kaubandusliku meresõidu koodeks.- RT I, 29.06.2014, 111. 
8 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadus. - RT I, 05.12.2014, 34. 
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on suhteliselt selgelt eristatav õiguse valdkond. Lisaks eelnevale, nii-öelda kaubandusliku 

meresõidu õiguse kodifitseerimisele on soovitav mereõiguse kodifitseerimise käigus ette võtta 

Eesti merevööndite õigusramistiku kodifitseerimine ja merealal merekeskkonna kaitse ja 

säilitamise õigusraamistiku kodifitseerimine, mis mõlemas valdkonnas sisaldavad nii Eesti 

siseriiklike normide revisjoni kui ka rahvusvahelise avaliku mereõiguse normide kohaldamise ja 

rakendamise analüüsi.  

Siinjuures tuleb kindlasti arvesse võtta, et Eesti peab lähtuma UNCLOS-ist ja paljudest 

Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) konventsioonidest ja nende lisaprotokollidest ning 

lisaks Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioonist (ing. k. Convention on the 

Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area)13, mis on vastu võetud 09.04.1992 

Helsingis (tuntud ka kui 1992 Helsingi konventsioon) ja sellest lähtuvatest Läänemere 

Keskkonnakaitse Komisjoni (ing.k. Baltic Marine Environment Protection Commission e. 

HELCOM) soovitustest. 

Mereõiguse kodifitseerimise käigus on veel võimalus haarata selle kodifitseerimise alla selliseid 

õigusakte või nende osasid, mis ei ole selles lähteülesandes määratud otseselt revisjoni või 

analüüsi objektiks, kuid mis omavad puutumust mereõigusega. Sellisteks küsimusteks võivad olla 

avaliku korra tagamine merealadel, merepiiride kaitse ja valve (osa riigikaitse, julgeoleku ja 

piirivalve õigusaktide regulatsioonist), vetelpäästeteenuse osutamise regulatsioon, kohaliku 

omavalitsuse õigused seoses merealadega (planeerimisseadus). Selline mereõiguse 

kodifitseerimise töö laiendamine sõltub õigusliku reguleerimise arengutest nimetatud mereõigust 

puudutavates valdkondades ja mereõiguse kodifitseerimise prioriteetide määramisest, analüüsist 

ning kontseptsioonist. Käesolevas lähteülesandes on käsitletud põhjalikumalt eelkõige 

mereõiguse prioriteetsemaid teemasid ja valdkondi, mis on mereõiguse tuumikuks ja mida muude 

õigusaktide, õigusharude ja õigusvaldkondade revisjonid, analüüsid ja kodifitseerimised ei 

käsitle. Näiteks riigikaitse õigusaktide revisjoni käigus saab viia merelise riigipiiri valvamise ja 

kaitse terminid kooskõlla mereõiguse terminitega ja samas reguleerida merepiiri valvamise ja 

kaitse küsimusi, mis on otseselt riigikaitse teema, mitte aga otseselt mereõigusesse puutuv. 

                                                                                                                                                              
9 Laeva asjaõigusseadus. - RT I 1998, 30, 409. 
10 Meresõiduohutuse seadus. - RT I, 23.03.2015, 265. 
11 Sadamaseadus. - RT I 2009, 37, 251. 
12 Meretöö seadus. - RT I, 29.06.2014, 108. 
13 Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioon. Helsingi, 09.04.1992, jõust. 17.01.2000. - RT II 1995, 
11, 57. 
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2. Mereõiguse arengu ja kodifitseerimise vajaduse hindamine ja 

mereõiguse lihtsustamise võimalused 

Eesti Vabariigi algusaastatel arenes Eesti mereõigus jõudsalt, sest merekaubandus oli sellel ajal 

Eestile väga oluline tegevusala ja seal leidis rakendust palju inimesi. Ants Piip on selle kohta 

kirjutanud, et mis puutub meie oma seadusandlusse, siis Eesti, olles merekaubandusmaa, ei 

saanud leppida veneaegse mereõigusega. Rohkem kui kaubandusõiguse teistel aladel on meie 

seadusandlus just siin loonud oma normistikke, kokkukõlastades neid Lääne-Euroopa vastavate 

seaduste ja praktikaga.14 Ants Piip on kirjeldanud sellel ajal vastu võetud mereõiguse akte 

järgmiselt: 

 „Nii on meil ilmunud: a) Laevade kohta: Laevade mõõtmise seadus (RT 1924, 85/86); 

Laevakinnistusseadus 1924.a., muudetud 1930. aastal ja asendatud Laevade kinnistamise ja 

registreerimise seadusega (RT 1937, 9); Kaubalaevade sõidukõlbulisuse seadus (RT 1937, 84); b) 

Laevaomanikkude kohta: Kaubalaevade omanduse ja vastutuse seadus (RT 1930, 100); c) 

Kaubalaeva personali kohta: Kaubalaevajuhi kutse omandamise seadus 1925, asendatud 

Kaubalaeva juht- ja meeskonna kutseomandamise seadusega (RT 1935, 2) ja Sisevete 

kaubalaevade teki juht- ja meeskonna kutseomandamise ja sõidu määrusega (RT 1935, 24); 

Meremeeste seadus (RT 1928, 28), mitmel korral muudetud (viimati RT 1937, 101); 

Meremeestekodu seadus (RT 1928, 13); d) Avarii kohta: Avarii ja dispaši seadus (RT 1932, 21); 

Laevade kokkupõrgete seadus (RT 1930, 48); e) Laevade abiandmise kohta: Laevade päästmise 

ning neile abiandmise ja uppunud ning randunud varade seadus (RT 1930,48) ja f) Veeteede 

seadus (RT 1938, 12).“15 

Mereõiguse areng Eestis algas Eesti Vabariigi taasiseseisvumise järel sisuliselt nullist, sest enne 

okupatsiooni kehtinud seadused olid aastakümnete jooksul kaotanud oma sideme reaalse eluga. 

Seetõttu võeti võimalikult ruttu 1991. a. lõpus vastu Eesti kaubandusliku meresõidu koodeks 

(KMSK), mis jõustus peamises osas 1. märtsil 1992. a. See seadus oli taasiseseisvunud Eesti 

Vabariigi õigusaktide esirinnas. Sellel ajal oli see kindlasti samm edasi mitte ainult Eesti 

mereõiguse, vaid kogu Eesti seadusandluse arengus, sest võimaldas Eesti laevanduse valdkonna 

                                                 
14 A. Piip. Kaubandusõigus ja –protsess. Tartu 1939, lk 332-333. 
15 A. Piip. Kaubandusõigus ja –protsess. Tartu 1939, lk 333. 



 20 

õigusküsimusi ja – vaidlusi käsitleda Eesti lähtepunktist. Paraku ei olnud KMSK uuendusmeelne 

ega radikaalne akt Eesti õiguse arengus ja jätkas suures osas enne taasiseseisvumist Eestis 

toiminud merenduspraktikat, sest KMSK lähtus suures osas NSV Liidu kaubanduslikust 

meresõidu koodeksi põhimõtetest. Siiski oli KMSK märgiline samm edasi Eesti mereõiguse 

arengus ja ka poliitiliselt oluline seadus, sest lahutas Eesti vastava õiguse laguneva NSV Liidu ja 

Vene õigusest. 

1995. aastal Harri Miku poolt Justiitsministeeriumis (JUM) ette valmistatud Eesti mereõiguse 

arengukontseptsioon kritiseeris KMSK-d, et see ei vasta EV põhiseadusele ega ka muule sellele 

järgnenud seadusandlusele. KMSK-i sisuline puudulikkus oli väidetavalt nii selle ülesehituses kui 

ka reguleerimise sisus. See kriitika oli mingis osas põhjendatud, kuid sellest ei peaks järelduma 

KMSK kui ühtse mereõiguse akti sobimatus. 1995. a. mereõiguse arengukontseptsioon võttis 

suuna rangele eraõiguslike normide ja avalik-õiguslike normide eraldamisele Eesti õigusaktides. 

Järgnevate aastate jooksul lisandus Eestis terve rida merenduse valdkonna õigusakte, mis 

reguleerisid täpsemalt ja üksikasjalikumalt merendusega seotud küsimusi. Mõned neist võtsid üle 

peatükke KMSK-st, mõned aga asusid reguleerima teisi merenduse ja laevanduse valdkondi, mis 

olid jäänud KMSK-ga katmata. Üheksakümnendate aastate alguse ja keskpaiga Eesti ühiskonna 

ja  õiguse tormilise arengu faasis oli sagedane, et mingi valdkond vajas kiiresti reguleerimist, et 

võimaldada ühiskondliku elu ja äritegevuse edasiminekut ning võtta maha pidurid Eesti 

ühiskonna ja majanduse arengult. Sellest tulenevalt võeti vastu mitmeid nn. kiirseadusi, mis 

lahendasid vajaduse mingiks ajaperioodiks (sageli sedagi osaliselt ja ainult lühiajaliselt). Sellele 

vaatamata elu toimis ja ka merendusvaldkonnas äritegevus jätkus ja arenes (näiteks 

reisilaevandus). Hiljem juba mõneti rahulikumas ühiskondlikus olukorras said vastu võetud 

sadamaseadus (22.10.1997, uus sadamaseadus 15.06.2009.a.), meresõiduohutuse seadus 

(17.12.1997.a., uus meresõiduohutuse seadus 12.12.2001. a.), laeva lipuõiguse ja laevaregistrite 

seadus (11.02.1998. a.), laeva asjaõigusseadus (11.03.1998. a.), ühistranspordiseadus 

(26.01.2000. a.), mereteenistuse seadus (08.02.2001. a., uuel ja täiendatud kujul võeti meretöö 

seadus vastu 11.06.2014. a.), võlaõigusseadus (esialgu lepingute ja lepinguväliste kohustuste 

seaduse nime all  26.09.2001. a., kus reguleeritakse veolepinguid ja kombineeritud vedusid ning 

ekspedeerimislepinguid) ja kaubandusliku meresõidu seadus (05.06.2002. a.). Nimetatud 

seadused olid oma vastava regulatsiooniga sellel ajal laevanduse ja merenduse jaoks väga 

vajalikud, kohati isegi hädavajalikud. Pikka aega oli näiteks tõsine nõudlus Eestis 

laevahüpoteekide registreerimist võimaldava seadusandluse järele, et selle alusel saaks laevade 
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finantseerimist ka Eestis tagada. Enamikku eespool nimetatud seadusi on korduvalt muudetud ja 

täiendatud, mis ei olnud sellel ajal ebaharilik, kuna üheksakümnendate aastate ühiskondlike 

protsesside kiire kulg ja tolle aja vajadused ei andnud Eestis aega põhjaliku analüüsi tulemusena 

neid seadusi süsteemselt välja töötada ja kehtestada nagu arenenud ühiskondades on tavaks. 

Põhjalikum töö ja ühtse terviku vaatenurgast lähenemine seaduseelnõudele oleks tõenäoliselt 

taganud nende parema süstematiseerituse, kooskõla, loogika ja vastupanu aja mõjudele, kuid 

sellel ajal oli ajafaktor ja kiire vajadus määravamaks. 

Eelpool märgitud seaduste väljatöötamine ja vastuvõtmine küllaltki pika ajaperioodi jooksul 1991 

kuni 2014. a. on põhjustanud paratamatult ka selle, et need õigusaktid on väga erineva õigusliku 

kvaliteediga, seda isegi täna, vaatamata paljudele muudatustele ja täiendustele, mis nende 

seaduste osas on tehtud möödunud aastatega. Lisaks ei ole Eesti mereõiguse valdkonna aktid 

omavahel kooskõlas ega süsteemis ning nende terminoloogias on ebakõlasid, kohati isegi 

vastuolu, mis kõik raskendab seaduste rakendamist ja tõlgendamist. Tänaseks on KMSK-st järele 

jäänud ainult 29 paragrahvi, mis kehtivad seal endiselt edasi, kuna ei ole siiani sobitunud mõne 

teise „värskema“ seaduse koosseisu. Mõned seadused on kaotanud oma esialgse loogilise 

struktuuri ja süsteemsuse (näiteks MSOS, kuhu on lisatud peatükid veeteetasudest, laevadelt 

merereostuse vältimise ja elektroonilise mereinfosüsteemi kohta), sest sinna on tehtud palju 

täiendusi, mis ei ole selle seaduse reguleerimisalaks. Mõni Eesti seadus on vahepealsete aastatega 

saanud ka tervenisti täiesti uue kaasaaegse sisu (2014. a. 1. juulist meretöö seadus seoses 2006. a. 

Meretöö konventsiooni jõustumisega), kuid see positiivne näide on pigem erand kui reegel.  

Väga palju laevanduse ja merenduse ala seaduste muudatusi ja täiendusi on olnud tingitud 

Euroopa Liidu regulatsioonidest, mis hakkas Eesti siseriiklikku õigust vahetult  mõjutama alates 

1. maist 2004. Sellest EL õiguse mõjust on käesolevaks ajahetkeks saanud vältimatu protsess, 

kuid sellega praegu kaasnevaid mõningasi negatiivseid aspekte (süsteemitus, ebakõla, 

terminoloogia kaootilisus) aitaks ära hoida või vähemalt vähendada Eesti vastava valdkonna 

seaduste ühtsus, süstematiseeritus ja omavaheline kooskõla ning ka ametite kompetentsi selge 

määratlus ja nendevaheline koordinatsioon. Viimase aja arenevaks suunaks on Euroopa Liidu 

kompetentsi laienemine, kus Euroopa Liidu institutsioonid on hakanud järjest rohkem laevandust 

ja merendust ning merekeskkonda puudutavaid regulatsioone sätestama direktiividega või 

otsekohalduvate määrustega. See tõstab üles täiendavaid küsimusi ja vahel loob ka segadust 

siseriiklikus õiguses, eriti veel siis, kui selle siseriikliku õiguse aktid on omavahel ühtlustamata ja 

kooskõlastamata ning puudub süsteemsus nii nagu Eestis merenduse valdkonnas.  
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Selle eespool toodu põhjal saab väita, et Eesti laevanduse ja merenduse valdkonna seadused 

vajavad kriitilist kõikehõlmavat revisjoni, analüüsi ja põhjalikku süstematiseerimist ning 

terminoloogilist ühtsust, mida tuleks teha kiirustamata ja erinevaid merenduse valdkonnaga 

kokku puutuvaid valitsusasutusi, eksperte ning huvigruppe kaasates, võttes selleks piisavalt aega. 

Käesolev mereõiguse kodifitseerimise lähteülesanne toob järgnevalt välja tõsise vajaduse 

mereõiguse kodifitseerimise järele ja selle põhjused. 

Mereõiguse kodifitseerimine on just see protsess, mis meil on siiani Eestis puudunud suhteliselt 

kiire ühiskonna arengu ja puuduva õigusliku reguleerimise kohese vajaduse tõttu ning vahel ka 

Euroopa Liidu institutsioonide poolt antud võrdlemisi lühikeste Euroopa Liidu õigusaktide 

harmoniseerimise tähtaegade tõttu. Eesti merenduse valdkonna seaduste kodifitseerimine peaks 

hõlmama mitte ainult laevandust, meresõiduohutust, kaubanduslikku meresõitu ja sadamaid, vaid 

ka merekeskkonna kaitset, rahvusvahelist avalikku mereõigust ja merevööndite õigusraamistikku. 

Selle töö tulemusena peaks oluliselt lihtsustuma orienteerumine Eesti vastavas seadusandluses ja 

saama ära hoitud mitmeti tõlgendamised ja arusaamatused, mis praegu tekivad vastava valdkonna 

seaduste ebakõladest ja kohatistest vastuoludest. Mereõiguse kodifitseerimine peab ühtlustama ka 

vastavat õigusliku regulatsiooni kvaliteeti ja muutma õiguse selgemaks. 

Eesti Entsüklopeedia sätestab, et kodifitseerimine on õigusnormide sisuline süstematiseerimine 

mingi õigusharu ulatuses, seisneb nende vastastikuses kooskõlastamises, vasturääkivuste 

kõrvaldamises, lünkade täitmises, vajaduse korral ka uute normidega täiendamises, et ühendada 

need terviklikuks seaduste koguks (koodeks, seadustik). 

Sellest definitsioonist lähtudes on meil Eestis merenduse valdkonnas kodifitseerimist hädasti 

vaja, et minna oma seadusandluse arengus edasi ja muutes seda selgemaks, lihtsamaks ja 

arusaadavamaks. Kodifitseerimise käigus ei pea me muutma Eesti kehtiva õiguse põhimõtteid, 

kuid mingites osades on mõttekas säilitada avatud meel, et olla valmis kaasaaegsest 

elukorraldusest kaasnevateks muudatusteks. Selliseks õiguse avatud ja muudetavaks osaks peab 

olema eelkõige laevaregistrite ja laeva lipuõiguse osa. Arengupotentsiaali on ka sellel mereõiguse 

osal, mis puudutab laevanduses kasutatavaid dokumente, eelkõige elektrooniliste dokumentide 

kasutamise võimaldamist ja lihtsustamist. Pragmaatilistel kaalutlustel liiguvad järjest enam 

laevanduse dokumente elektroonilises vormis kasutusse, et vähendada paberimajandust ja 

bürokraatiat ning kiirendada dokumentide vormistamist, edastamist ja töötlemist ning sellega 

lihtsustada tsiviilkäivet. Olgu see siis elektrooniline konossement, laeva sertifikaadid/tunnistused, 
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lootsikviitung või muud dokumendid, mida siiani peab esitama paberil, kuid asja-ajamise kiiruse 

ja efektiivsuse huvides võiks olla elektrooniliselt edastatav, esitatav ja selliselt ka tunnustatav. 

Sellisteks kaasaegseteks muudatusteks peame kindlasti olema juba praegu valmis ja sellega 

tegelema hakkama isegi kui see puudutab laiemat Eesti õiguse reformimist kui ainult merenduse 

valdkonna õigusaktide muutmist mereõiguse kodifitseerimise käigus. Kiirus ja efektiivsus on 

tuleviku edukate ühiskondade ja riikide võtmesõnadeks ja selle toimimist peab võimaldama 

arenev ja kaasaegne seadusandlus.  

Mereõiguse kodifitseerimise vajaduse hindamine ja selle lihtsustamise võimalused on selle 

lähteülesande lahutamatu osa. Alljärgnevalt analüüsime mereõiguse kodifitseerimise vajadust 

eelkõige kodifitseerimise käskkirja lisaks olevas kodifitseerimismetoodikas välja toodud 

küsimuste järgi (siin allpool alapunktid a) kuni j)). Kodifitseerimise lähteülesande väljatöötamise 

käigus saatsime juunis ja juulis 2015 põhimõtteliselt samad küsimused (vahel mõningase 

spetsiifilise kallakuga sõltuvalt adressaadi vastutusalast ja kompetentsist) mereõigusega ja selle 

rakendamisega kokkupuutuvatele ministeeriumidele, ametitele, inspektsioonidele ja muudele 

huvigruppidele. Selle tagasiside teel soovisime saada kõigilt huvigruppidelt sisendit mereõiguse 

erinevatest aspektidest, et kindlaks teha vajadus mereõiguse kodifitseerimiseks ja mis osas on 

seda kehtiva õiguse valdkonda vaja korrastada, muuta, täiendada, edasi arendada ja võimalusel ka 

lihtsustada.  

Siinjuures toome kodifitseerimise käskkirja lisaks oleva kodifitseerimismetoodikas antud 

küsimustest lähtuvalt välja CdM ekspertide ja juristide analüüsi tulemused nendele küsimustele 

vastamisel ja ka huvigruppidelt saadud arvamused ja märkused. 

a) Kas kodifitseeritavad õigusaktid või õigusnormid on üksteisele 

vastukäivad? 

i) LAÕS § 782 lg 3, mis sätestab, et arestida võib merinõude põhjustanud laeva omaniku või 

seda laeva laevapereta või ajaprahi- või reisiprahilepinguga prahtinud isiku igat laeva, on 

vastuolus 1999. aasta laevade arestimise konventsiooniga16 ja eelkõige selle art 3 lg.-ga 2, kuna 

eelnimetatud LAÕS säte ei sea laeva arestimise eeltingimuseks selle laeva omaniku või 

laevapereta prahtija vastutust merinõude eest. Selliselt LAÕS järgi võib sisuliselt arestida 

                                                 
16 Rahvusvaheline laevade arestimise konventsioon. Genf, 12.03.1999, jõust. 14.09.2011. - RT II 2001, 9, 51. 
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merinõude põhjustanud laeva omaniku igat laeva, mis on tema omandis sõltumata sellest kas see 

laeva omanik on merivõla eest vastutav või mitte (vt. edaspidi laevade arestimist ja täitemenetlust 

reguleerivate õigusaktide analüüs III osa 1. peatükk punkt 1.3). 

ii) MSOS § 45 lg 4 kohaselt väikelaeva või muu veesõiduki juht ei tohi merel või sisevetel 

liigeldes olla joobeseisundis. MSOS § 1 lg 4 ja 41 välistavad MSOS § 45 lg 4 kohaldumise 

sõjalaevadele ja päästetöö paadile. Kodifitseerimise käigus tuleb kaaluda, kas antud säte peaks 

kohalduma kõigile veesõiduki juhtidele. 

iii) Kehtiv laevade arestimise ja täitemenetluse regulatsioon põhjustab vastuolusid LAÕS ja 

TMS sätete vahel. Kodifitseerimise käigus tuleb analüüsida LAÕS sätestatud merinõude 

tagamiseks laevade arestimise asjakohaste sätete üleviimist täitemenetluse seadustikku17 (TMS), 

kuna täitemenetlus hõlmab erinevaid õigusvaldkondi, mis oma olemuselt on täitedokumendi 

täitmise menetlus. Kehtiv LAÕS regulatsioon on puudulik ning on vastuolud LAÕS sätete ja 

TMS, kohtutäituri seaduse18 (KTS) sätete vahel. 

Ülevaade huvigruppide tagasisidest 

Eesti Laevaomanike Liit: 

-  „LAÕS § 782 lg 3 sätestab aga, et:  „Arestida võib merinõude põhjustanud laeva omaniku või 

seda laeva laevapereta või ajaprahi- või reisiprahilepinguga prahtinud isiku igat laeva, välja 

arvatud juhul, kui nõue tuleneb laeva omandiõiguse või valduse vaidlustest.“ Viidatud säte on 

selges vastuolus 1999. aasta konventsiooni põhimõtetega ja eelkõige konfliktis konventsiooni 

art.3 lg.2, kuna LAÕS vastav säte ei sea laeva arestimise eeltingimuseks selle omaniku 

vastutust merinõude eest.“ 

 

-  „Laevade aresti osas on vastuolud, mida eelpool kirjeldasime ja mis on laevaomanikele 

tõsiseks mureks. Selle kohta on Eesti Laevaomanike Liit saatnud kirja ka 

Justiitsministeeriumile detsembris 2014.“ 

 

 

                                                 
17 Täitemenetluse seadustik. - RT I 2005, 27, 198. 
18 Kohtutäituri seadus. - RT I 2009, 68, 463. 
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Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda: 

- „LAÕS kohased normid seonduvalt laeva arestimisega tuleks üle viia TMS’i. Täitemenetlus 

on oma olemuselt menetluslik eriosa, mille eesmärk on seaduse kohaselt täitmiseks 

tunnustatud dokumentide täitmine (täitedokumendid TMS § 2 lg 1). Täitemenetlus ei ole 

piiratud õigusvaldkonniti ühega vaid hõlmab haldus-, tsiviil- ning kriminaalõigust. Seetõttu 

oleks vajalik eristada sundtäitemenetluse osa LAÕS’st ning tuua kaasajastatud kujul üle 

TMS’i.“ 

- „LAÕS § 782 lg 1, lubab arestida laeva vaid kohtumääruse alusel (hagi tagamine). Samas 

viidates §’s 79, et sissenõude pööramine kinnistatud laevale toimub TMS sätete järgi. Ehk siis 

LAÕS konkureerib oma normide piires, mis on eksitav. Tegelik „sissenõude pööramine“ 

toimub TMS sätete järgi. Esiteks on siin vastuolu TMS ja LAÕS vahel osas, mis puudutab 

sissenõude lubatavust. Kui LAS kohaselt võib arestida vaid kohtumääruse alusel, on 

täitemenetluses lisaks rida teisi täitedokumente (TMS  § 2 lg 1), mille alusel on võimalik 

alustada täitemenetlust ning vajadusel pöörata sissenõue võlgnikule kuuluvale varale, milleks 

võib olla ka laev (TMS §§ 52, 142, 198).“  

- „Kehtiv TMS ei näe ette kinnisasja sundvalitsemise välistatavust (§§ 52 lg 2, 162 jj). LAÕS 

vastupidiselt TMS’le, aga välistab kinnistatud laeva osas sundvalitsemise (§ 80 lg 1). 

Kinnisasja sundvalitsemine TMS’s on olemuselt saadavate viljadega nõue rahuldamine, ilma, 

et kinnisasi müüdaks. Kui laeva arestimise sätted viidaks üle TMS’i ning kaotataks 

sundvalitsemise välistatavus üleviimisel, jääks kehtima TMS üldpõhimõte sundvalitsemise 

osas, millega saaks laeva omanikule jätta ning laeva teenindusest saadavaga rahuldada nõuet.“    

b) Kas kodifitseeritavad õigusaktid või õigusnormid ei ole enam 

ajakohased? 

Kindlasti ei ole enam ajakohane KMSK. Sellest 1991. a. koodeksist on aja jooksul välja võetud 

osade kaupa õigusliku reguleerimise valdkondi, mis on läinud üle erinevatesse hiljem välja 

töötatud ja kehtestatud seadustesse. KMSK on praegu süsteemitu, raskesti loetav seadus, millesse 

on sisuliselt jäänud alles ainult 2 õigusliku regulatsiooni valdkonda: laevapere (3. ptk) ja merre 

uppunud vara (6. ptk). Igal juhul ei ole põhjust seda õigusakti enam nimetada kaubanduslikku 

meresõitu reguleerivaks koodeksiks, sest selle sisu ei vasta praegu tema nimetusele. KMSK 
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laevapere peatükk vajab revisjoni lähtudes uuest meretöö seadusest, mis jõustus 1. juulil 2014. a. 

KMSK merre uppunud vara peatükki on täiendatud ja parandatud 2010. aastal, kuid selle 

kodifitseerimisel peab analüüsima ja arvesse võtma 2001. a. UNESCO veealuse kultuuripärandi 

kaitse konventsiooni19 sätteid, mis jõustus rahvusvaheliselt 2009. a. ja lisaks veel 2007. a. Nairobi 

vrakkide eemaldamise konventsiooni20 sätteid, mis ei ole küll veel rahvusvaheliselt jõustunud, 

kuid mis on Eesti poolt allkirjastatud ratifitseerimisreservatsiooniga. 

 

Ülevaade huvigruppide tagasisidest 

Eesti Laevaomanike Liit: 

- „1991.a. kaubandusliku meresõidu koodeks ei ole endam ajakohane. Selle laevapere puudutav 

osa vajab revideerimist seoses meretöö seaduse jõustumisega 1.juulil 2014.a.“ 

Siseministeerium: 

- „Mereõiguse valdkonnas vajaksid enamik akte ülevaatamist, analüüsimist ning vajadusel 

ajakohastamist. Vabariigi Valitsuse 23. juuli 2002. aasta määrus nr 237 „Otsingu- ja päästetöö, 

sealhulgas merereostuse avastamise ja likvideerimise kord Eesti merealal ning piiriveekogus“ 

(edaspidi VV määrus nr 237) sisaldab oma pealkirjas merereostuse avastamist ja 

likvideerimist, kuid reostustõrje osa on määruses väga põgusalt ja napisõnaliselt käsitletud. 

Määruses on segane reostustõrje käsitlemine – kord loetakse reostustõrje otsingu- ja 

päästetööde hulka (§ 3 lg 1), kord vaadeldakse jälle eraldi (§ 3 lg 2). Tulenevalt tegevuste 

erisusest ja erinevustest tuleks neid määruse mõistes ning raames siiski eraldi käsitleda.“ 

c) Kas mereõiguse kehtiv regulatsioon on mingis osas puudulik? 

i) MSOS § 1 määratleb seaduse reguleerimisala ning reguleerimisala erisused. Vastavalt 

MSOS § 1 lg  41 laienevad päästetööde paatidele üksnes MSOS § 19 lõige 7 ja § 20 lõige 55 ning 

11. peatükk, välja arvatud § 45 lõige 4. Antud säte hetkel kohaldub ainult päästetöö paadile, 

seega sätet on võimalik tõlgendada selliselt, et päästetöö paadijuhile laienevad kõik MSOS sätted. 

Samas kui MSOS § 20 lg 55 nõue on suunatud päästepaadi juhile ja –meeskonnale. Õigusselguse 

                                                 
19 UNESCO veealuse kultuuripärandi kaitse konventsioon. Pariis, 02.11.2001, jõust. 02.01.2009. 
20 Vrakkide eemaldamise 2007. aasta rahvusvaheline Nairobi konventsioon. Nairobi, 18.05.2007. Eesti on selle heaks 
kiitnud, kuid konventsioon on jõustumata. - RT II 2008, 4, 11. 
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huvides tuleks kaaluda antud sätte täiendamist selliselt, et täpsustada MSOS regulatsiooni 

kohaldumise ka päästepaadi juhtidele. 

ii) MSOS § 471 lg. 2 alusel on Vabariigi Valitsus 18.08.2005 määrusega nr. 529 kindlaks 

määranud hädaolukorras varjumispaigad laevadele21. Määratud varjumispaikade ulatus ei ole 

piisav arvestades Eesti ranniku pikkust ja võimalikku tõsist laeva hädaolukorda, kus laeval ei ole 

võimalik liikuda pikemalt mõnda praegu ettenähtud varjumispaika. Varjumispaikade määramise 

korral tuleb arvestada ka võimaliku merereostuse ohuga, et selline reostus võimalikult vähe 

kahjustaks Eesti alasid ning see varjumispaik oleks sobiv reostuse piiramise aspektist. 

Varjumispaiga sobivus on oluline selleks, et vältida võimalikult selliseid olukordi nagu oli tanker 

”Prestige” juhtum Galiitsia rannikul 19.11.2002 või minimiseerida sarnastest võimalikest 

olukordadest tekkinud kahjusid. 

iii) Alusetute hüpoteegikannete kustutamise võimalus. AÕS § 298 kohaselt kohaldatakse 

registerpandile teatud ulatuses LAÕS III osa 1. peatükis laevahüpoteegi kohta sätestatut. LAÕS 

aga ei sisalda regulatsiooni alusetute hüpoteegikannete kustutamiseks, mistõttu on Riigikohus 

analoogia korras kohaldanud AÕS 65 lg 1, mis võimaldab nõuda pandipidajatelt nõusolekut 

alusetult registrisse kantud pantide kustutamiseks. Pandipidajate kohustamisel nõusolekut anda 

asendab nõusolekut jõustunud või viivitamata täitmisele kuuluv kohtulahend (TsÜS22 § 68 lg 5 ja 

TMS § 184 lg 1).  Seega kui isik soovib alusetut registrikannet kustutada, peab ta saama, kas 

pandipidajate nõusoleku või pandipidaja nõusolekut asendava jõustunud kohtulahendi. Sellest 

tulenevalt tuleks analüüsida hüpoteegikandeid puudutava regulatsiooni täiendamist, kas on 

võimalik lihtsustada alusetute hüpoteegi kannete kustutamise regulatsiooni. 

iv) Kehtiv regulatsioon teaduslike mereuuringute lubade menetlemiseks on puudulik ning 

reguleerimata on taotluse menetlemine merepõhja kaablite paigaldamiseks, inspekteermiseks, 

parandamiseks.  

v) Merekeskkonna kaitse ja reostustõrje regulatsioonid on puudulikud kehtivas õiguses ning ei 

loo ühtset kaitsereziimi. Probleemiks on MARPOL’is sätestatud reeglite konkreetne rakendus-

mehaanism Eesti siseriiklikus õiguses merekeskkonna kaitse küsimustes. 

                                                 
21 Vabariigi Valitsuse 06.08.2009 koraldus nr 339 - 18. augusti 2005. a korralduse nr 529 „Varjumispaikade 
määramine“ muutmine. - RTL 2009, 66, 982. 
22 Tsiviilseadustiku üldosa sedus. - RT I 2002, 35, 216. 
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vi) LaevaRS sätted ei reguleeri hästi laevade registreerimist ja kustutamist.  

 

Ülevaade huvigruppide tagasisidest: 

Eesti Laevaomnaike Liit: 

- ”Laevade registreerimine ja registrist kustutamine on raskendatud, Eesti lipu heiskamise ja 

laeva kinnistamise kohustus Eesti laevaomanikule ei ole proportsionaalne ja ei sobi 

kaasaaegsesse järjest rohkem globaliseeruvasse maailma. „ 

Päästeamet: 

- „Teeme vaid ettepaneku täpsustada õigusselguse huvides meresõiduohutuse seaduse § 1 lg 41  

kuivõrd hetkel räägib kõnealune säte ainult päästetöö paadist, mitte selle juhist. Sätet võib 

tõlgendada selliselt, et päästetöö paadijuhile kehtivad kõik meresõiduohutuse seaduse sätted.“ 

Välisministeerium: 

- „MVS23 § 7 kohaselt tehakse teaduslikke mereuuringuid majandusvööndis ainult Vabariigi 

Valitsuse poolt pädevaks tunnistatud riigiasutuste nõusolekul. Samas ei ole Vabariigi Valitsus 

ei seaduse ega määrusega pädevaid asutusi määranud. See, millised asutused peaksid olema 

kaasatud teaduslike uurimislubade menetlusse, peaks olema konkreetselt reguleeritud.” 

- “Vastavalt MVS §-le 8 esitavad välisorganisatsioonid uurimisloa taotluse diplomaatiliste 

kanalite kaudu Välisministeeriumile, kuid puudub regulatsioon selle kohta, kes on uurimisloa 

menetleja. Samuti ei ole reguleeritud menetlust uurimisloa pikendamise taotlemisel. Tänaseni 

on mereuuringute lubasid menetlenud Välisministeerium vaatamata puuduvale kompetentsile 

taotluste sisuliseks hindamiseks. Mereõiguse kodifitseerimise käigus on Välisministeeriumi 

hinnangul oluline määrata uurimislubade menetlejaks mereuuringute valdkonnas sisulist 

pädevust omav asutus.” 

- “Täpsemat reguleerimist vajaks ka see, kuidas peale välisorganisatsioonide saaksid 

uurimisluba taotleda ka muud välisriikide isikud (sh välisriigi erafirmad, kes soovivad Eesti 

                                                 
23 Majandusvööndi seadus. - RT 1993, 7, 105. 
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vetes uurimistöid teostada). Samuti vajab reguleerimist Eesti isikute poolt välisriigi tellija 

tellimusel mereuuringute läbiviimine.” 

- “Sagenenud on välisriikide taotlused merepõhja kaablite paigaldamiseks, kaablite 

inspekteerimiseks, parandamiseks jms. Sellised taotlused ei ole ei teaduslike mereuuringute 

ega ka laevaloa taotlused. Hetkel puudub regulatsioon selliste taotluste menetlemiseks.” 

- “MVSis puudub andmete loetelu, mida uurimistaotlus peab sisaldama. Välisministeerium 

lähtub praktikas ÜRO mereõiguse konventsiooni (RT II 2005, 16, 48) artiklist 248, kuid 

loetelu peaks olema kehtestatud ka MVSis.”  

Riigikohus: 

- „Tsiviilkolleegiumi otsuse 3-2-1-116-10 punktis 31 märkis kolleegium järgmist: Kuna kostja 

nõude eesmärgiks on registris andmeid muuta, tuleb nõude lahendamisel arvestada kehtiva 

õigusega. Paraku ei sisaldu ka laeva asjaõigusseaduse viidatud sätetes selget regulatsiooni 

alusetute hüpoteegikannete kustutamiseks. Selles olukorras peab kolleegium siiski 

võimalikuks kohaldada analoogia korras antud olukorda kõige lähemalt reguleerivat AÕS § 65 

lg-t 1, mis võimaldab nõuda pandipidajatelt nõusolekut alusetult registrisse kantud pantide 

kustutamiseks. Pandipidajate kohustamisel nõusolekut anda asendab nõusolekut TsÜS § 68 lg 

5 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 184 lg 1 järgi (aga ka KPS § 1 lg 3 ja AÕS § 2973 lg 2 

nende koostoimes) kohtulahend.“ 

Veeteede Amet: 

- „MARPOL teemad on reguleerimata KeM poolt.“ 

Siseministeerium: 

-  „Meie hinnangul on puudulik ning ei ole ajakohane mere- ja lennupäästet, reostustõrjet ja ka 

vabatahtlikke merepäästjaid ning merepäästjate koolitamist puudutav regulatsioon. Neist on 

kõige kriitilisem reostustõrjet puudutav kehtiv regulatsioon. Probleem on selles, et valdkond, 

tegevused ja vastutus on erinevate õigusaktide vahel ära killustatud erineva sõnastuse ja 

andmetega. Näiteks reostustõrje on siseriiklikult suures ulatuses reguleerimata, reostustõrjet 

on käsitletud põgusalt vaid politsei ja piirivalve seaduses ja VV määruses nr 237. Kehtivas 

õiguses ei käsitleta mere- ja lennupäästest, vaid otsingu- ja päästetöid ning merepäästetöid. 
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Kehtivas õiguses on vajalikud terminid puudu, täiesti katmata on lennupääste valdkond. 

Merepääste valdkonda on reguleeritud, kuid pikemat aega on Lennuamet andnud teada, et 

lennupääste valdkond vajab reguleerimist.” 

-  “Lisaks vajaks terviklikku reguleerimist veeohutuse valdkond, sest ei ole kehtestatud ühtseid 

veeohutusnõudeid. Peamiselt on ohutusnõuded kehtestatud meresõiduohutuse seaduse alusel, 

mis kehtestab nõuded merel ja laevatavatel siseveekogudel. Teistel veekogudel (siseveekogud) 

ohutusnõudeid (sh veel liiklemise kord, päästevesti kandmine, joobes paadiga liiklemise 

piirang, järelevalve korraldus jne) sisuliselt kehtestatud ei ole.” 

- “Veeohutuse valdkonnas juhime ka tähelepanu, et seaduse tasemel on reguleerimata 

vetelpäästeteenuse osutamine avalikes randades.” 

d) Kas mereõiguse kehtivad normid ei ole praktikas andnud soovitud 

tulemusi? 

i) laevade kinnistamine Eestis ei ole saanud tunnustust välis-finantseerijate poolt, mis oli 

selle kehtestamise ajal üks laevade kinnistamise süsteemi juurutamise põhjusi. Laevade 

kinnistamisest on kehtiva õiguse järgi saanud takistus laevade registreerimise lihtsustamisel ja 

kiirendamisel.  

ii) LAÕS § 86 laeva hoidja määramine kohtu poolt arestitud laevale ei ole praktikas hakanud 

tööle, sest puudub vastav täpsustav õiguslik regulatsioon hoidja tegevuse ja tema õiguste ja 

kohustuste ning tasustamise kohta.  

iii) Eesti mereõiguse regulatsioon ei soodusta Eesti laevaomanikke opereerima Eesti lipu all. 

Vabariigi Valitsuse 2. augustil 2012 kinnitatud riiklik arengukava „Eesti merenduspoliitika 2012-

2020“24 sisaldab prioriteetset suunda nr  1, mille kohaselt on merendussektori ettevõtluskeskkond 

ettevõtjasõbralik ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline.25 Selleks on oluline tagada Eesti 

laevandusettevõtetele võrdsed konkurentsitingimused vähemalt naaberriikidega ning tagada ka 

                                                 
24  Riikliku arengukava „Eesti merenduspoliitika 2012–2020“ heakskiitmine. – RT III, 07.08.2012, 1. 
25 „Eesti merenduspoliitika 2012–2020“, lk 12. 
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meremeeste sotsiaalne kaitse, läbi riikidevaheliste sotsiaalkindlustusalaste välislepingute 

sõlmimise.26 

 

Ülevaade huvigruppide tagasisidest 

Eesti Laevaomnaike Liit: 

- „Eesti laevade kinnistamise kohustus, et võimaldada õiguskindlate laevahüpoteekide 

kinnistamist välis-finantseeringute saamiseks, ei ole kindlasti andnud soovitud tulemust. 

Pigem vastupidi, et laeva kinnistamise nõue on teinud laevaomaniku elu raskemaks.” 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda: 

- „Eksitavalt kattuv on ka nt arestitud vara hoidmise osa. LAÕS § 86 kohaselt määrab hoidja 

kohus. TMS § 72 lg 2 kohaselt, aga võlgnik või sissenõudja ning kohtutäitur, kui kokkuleppele 

ei jõuta (§ 72 lg 3). Arestimise käsu annab kohus määrusega (hagi tagamise korral). Praktikas, 

aga ei märgi kohus määrusesse hoidja nime. See omakorda tekitab aga segadust. On ebaselge, 

kas kohtutäitur tohiks laevale iseseisvalt hoidjat määrata, kui kohus seda teinud ei ole või 

mitte. Näeme, et kirjeldatud olukorras on tarbetuteks õigusvaidlusteks ruumi. Kui LAÕS 

arestimise sätted viidaks üle TMS’i, tuleks kaotada hagi tagamisel kohtu kohustus määrata 

laevale hoidja ning kohaldada tuleks üldist TMS hoidmise (TMS § 72) sätete aluseid.“  

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda: 

- „[P]eame vajalikuks rõhutada, et Eesti mereõigust puudutav regulatsioon soodustaks seda, et 

Eesti laevaomanikud opereeriksid oma laevadega Eesti, aga mitte välisriikide lippude all. 

Kuna praegu tegutsevad paljud laevaomanikud teiste riikide ettevõtetena, siis peaks 

mereõiguse regulatsiooni kodifitseerimisel pöörama tähelepanu sellele, kuidas oleks võimalik 

tagada, et ettevõtjad sooviksid laevanduse ja merenduse valdkonnas end justnimelt Eestiga 

siduda ning seeläbi Eesti majanduskeskkonda panustada.“ 

 

 

                                                 
26 Eesti merenduspoliitika 2012-2020, lk 16. 
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MTÜ Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon: 

- „Suuremat tähelepanu võiks pöörara Eesti merenduse rahvusvahelise konkurentsivõime 

tõstmisele. 

- „Eesti merendusõiguse normid peaksid tagama, et Eesti merendus on konkurentsivõimeline 

ning edukas. Esile toodi merendussektoris kehtestatud maksud, tasud ja tariifid, mis pärsivad 

meie konkurentsivõimet (nt veeteede tasud).“ 

 

Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon: 

- „Jah, erinevates mereõiguse valdkondades on tulnud ette, et kehtivad õigusnormid ei ole 

praktikas toonud soovitud tulemusi. Näiteks LaevaRS § 3 sisalduv nõue, mille kohaselt 

merelaeval, mille kohta on väljastatud lipudokument, võib kapteniks olla ainult Eesti kodanik 

või Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigi kodanik – 

praktikas on ette tulnud, et sellise laeva kapteniks on kolmanda riigi kodanik kuid puuduvad 

vahendid laevaomaniku mõjutamiseks selliselt, et ta täidaks antud normi.“  

- „MSOS reguleerimisalas sisevetel ohutu kiiruse tagamise nõuded (praktikas on olnud 

probleeme ohutuse tagamise meetmete valikul – kiirusepiirang vs laine tekitamise keeld).“  

- „merekeskkonna kaitse nõuete rakendamisel kooskõlas teiste Euroopa riikide väärpraktikaga 

satub menetlusaluseks isikuks laevapere liige, kelle võimalused õigusrikkumist vältida olid 

praktiliselt olematud selle asemel, et vastutusele võtta laevaomanik (kes sisuliselt võib olla 

menetlejale kättesaamatu).“ 

 

Siseministeerium: 

- „ Reostustõrje valdkonnas ei ole kehtiv õigus andnud praktikas soovitud tulemusi. 

Mereõiguse kodifitseerimise raames tuleks üle vaadata ja üheselt reguleerida reostustõrje 

mahtusid puudutav osa. Reostusmahtusid ja õnnetuse ulatusi käsitletakse erinevates 

õigusaktides erinevalt (vt küsimises 3 esitatud selgitusi). Samas tagamaks ühist arusaama ja 

arendamaks valdkonda terviklikult ning ilma võimalike ebakõladeta, on regulatsioon vaja viia 

ühtsetele alusele, arvestades seejuures rahvusvahelist õigust 
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e) Kas mõni kehtiv mereõiguses sisalduv norm toob kaasa põhjendamatut 

bürokraatiat või on rakendaja suhtes muul moel põhjendamatult koormav? 

i) kooskõlastused ja taotlused eri ametistest (VTA, TJA) enne laeva kinnistamist. 

ii) LAÕS § 80 lg 2 – Sundenampakkumine ehitatava laeva suhtes on võimalik alates selle 

kinnistamisest. 

Ülevaade huvigruppide tagasisidest 

Eesti Laevaomanike Liit: 

- „Eestis laeva registreerimisel on vaja saada kooskõlastused ja load VTA-st ja Tehnilise 

Järelvalve Ametist (raadioluba ja kutsung) ning alles seejärel saab minna kohtusse laeva 

kinnistama, et saada laevale lipudokumendid.“ 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda: 

- „Täitemenetluse põhilist eesmärki – proportsionaalset efektiivsust (§ 8) ei kanna edasi LAÕS 

kohatine piirang sissenõude pööramisele. Nii on § 80 lg 2 kohaselt ehitatava laeva 

enampakkumine võimalik alles peale selle kinnistamist. TMS samas võimaldab pöörata 

sissenõude ka vallasvarale ning eraldi menetlusliku toimingu (kinnistamine) äraootamine ei 

ole vajalik. Siin on LAÕS’s ka teatav vastuolu Genfi (1993)  konventsiooniga, mille artikli 12 

p 4 kohaselt võib ehitatavat laeva lisaks arestimisele ka müüa. LAS arestimist puudutavate 

sätete üleviimisel TMS’i, peaks kaotama kinnistamata laevale sissenõude pööramise 

võimatuse. Sellega pärsitakse menetluslikku kiirust ja efektiivsust.“ 

f) Kas EL õiguse ülevõtmine mereõiguse valdkonnas ei ole olnud korrektne 

või põhjendatud? 

Sellele küsimusele vastamine vajab täiendavat analüüsi.  

Siinjuures toome välja Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) vastuse sellele 

küsimusele: 
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- „Põhjendamatu ülevõtmise näiteks oleks kriminaalsanktsioonide kehtestamine laevalt 

saasteainete merre heitmise korral - Euroopa kohus tühistas direktiivi rakendusotsuse, kuid 

Eesti võttis selle üle.“ 

CdM ekspertide ja juristide esialgne analüüs näitas, et ELEA probleemi-püstitus ei ole 

asjakohane, kuid see küsimus vajab tõenäoliselt põhjalikumat analüüsi kui kodifitseerimise 

lähteülesande väljatöötamise käigus on võimalik teha.   

g) Kas mõned mereõiguse kehtivad normid ei ole kooskõlas rahvusvahelise 

õiguse normidega? 

i) Eelmärgitud LAÕS § 782 lg 3 ja 1999. aasta laevade arestimise konventsiooni art 3 lg. 2 

vastuolu (vt. alapunkt a) eespool) ja 1999. a. laevade arestimise konventsiooni eestikeelse tõlke 

ebakõlad ja puudulikkus võrreldes selle konventsiooni inglisekeelse tekstiga (vt. III osa punkti 

1.3). 

ii) Laeva sundenampakkumise kuulutuse avaldamise regulatsioon ei ole kooskõlas Genfi 

1993. aasta merivõlgade ja pantide konventsiooniga27. 

Ülevaade huvigruppide tagasisidest 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda: 

- „Puudulik on LAÕS § 87, mille lg 4 kohaselt tuleb kuulutus avaldada vaid TMS § 84 lg 2 

sätestatud korras. Esiteks on viide TMS vallasvara osale, kus kehtivad kuulutuse avaldamise 

lühemad tähtajad (vallasvara 10 p, kinnisvara 20 p minimaalselt). Teiseks peaks siinkohal 

olema avaldatud Genfi (1993) konventsioonis märgitud 30 p kuulutuse avaldamise aeg 

(artikkel 11 p 2). Järelikult vajaks TMS sätted siinkohal täiendust enampakkumise 

kuulutamise aja osas, kui tegu on välisalusega.“ 

Eesti Laevaomanike Liit: 

- „Laevade aresti osas on vastuolud LAÕS ja 1999.a. laevade arestimise konventsiooni vahel, 

mille Eesti on ratifitseerinud.” 

                                                 
27 Rahvusvaheline merivõlgade ja pantide konventsioon. Genf, 06.05.1993, jõust. 05.09.2004. - RT II 2002, 37, 176. 
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- ”LAÕS § 782 lg 3 teeb aga võimalikuks arestida merinõude põhjustanud laeva omaniku igat 

laeva isegi siis kui see laeva omanik ei ole vastutav selle merinõude eest, näiteks kui laeva 

ajaprahtija on jäänud võlgu kellelegi laeva opereerimisega seoses. Mereõiguse 

kodifitseerimise käigus peab LAÕS-i vastuolu konventsiooniga seadusemuudatusega 

kõrvaldama.” 

Siseministeerium: 

- „Siseministeeriumi hinnangul tuleks analüüsida mereõiguse kooskõla rahvusvahelise 

õigusega. Praegusel hetkel on Eestil puudu Hamburgi konventsiooni Annex 1 ja Chicago 

konventsiooni Annex 12 analüüsid, mille alusel saame ülevaate olemasolevatest 

regulatsioonidest ning regulatsiooni täiendamise vajalikkusest. Nimetatud konventsioonide 

analüüside läbiviimisega tegeleb praegusel hetkel Politsei- ja Piirivalveamet ning analüüsid 

valmivad käesoleva aasta augustis.  

Täiendavalt oleks Siseministeeriumi hinnangul vaja analüüsida Rahvusvahelist konventsiooni 

inimelude ohutusest merel (SOLAS) ja ÜRO Mereõiguse konventsiooni.“  

-  „Lisaks peavad rahvusvahelise õiguse ja VV määruse nr 237 järgi olema koostatud 

päästetööde päästeplaanid (mere- ja lennupääste plaan ning riiklik reostustõrje plaan) ning 

neid tuleb VV määruse nr 237 § 14 lõike 4 järgi ajakohastada kord aastas, kuid praegusel 

hetkel neid iga-aastaselt ajakohastatud ei ole.“ 

h) Kas kehtivates mereõiguse valdkonna õigusaktides kasutatakse termineid 

eri tähenduses, mis on vastuolus või ebakõlas ja kahjustavad õiguse selgust või 

puuduvad vajalike oluliste terminite definitsioonid, mis muudavad õiguse 

tõlgendamise liiga laialivalguvaks? 

i) mõiste „Reeder“ – MSOS v. MTööS, mille § 5 laiendab MSOS reederi mõistet ka muule 

isikule, kes meretöölepingu sõlmimisega võtab endale töösuhtes tööandja õigused, kohustused ja 

vastutuse. KMSK kasutab terminit laevaomanik 3. peatükis laevapere käsitluse juures, kuigi 

selles osas peaks olema kasutusel samad terminid nagu MTööS-s, mis reguleerib muuhulgas 

laevapere töötamist laeval ja meretöösuhteid. 

ii) Mõiste „Laev“ – MSOS § 2 lg. 2 järgi laevana käsitletakse ka üle 24-meetrise 

kogupikkusega veesõidukit, mida kasutatakse vaba aja veetmiseks. LaevaRS § 31 lg. 1 (mis 
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reguleerib laevade laevaregistrisse kandmist) viimane lause sätestab, et purjejahtlaev või kaater 

tuleb kanda laevaregistrisse, kui tema üldpikkus on vähemalt 24 meetrit. Nende viidatud sätete 

puhul tuleb terminoloogia ühtlusteda s.t. LaevaRS peaks kasutama sama terminit, mis on MSOS 

laeva definitsiooni osas sätestanud s.t. purjejahtlaeva ja kaatri asemel tuleb kasutada terminit 

veesõiduk, mida kasutatakse vaba aja veetmiseks. Siinjuures tekitab küsimusi ka 24 meetri piir, 

sest MSOS loeb laevaks üle 24 meetrise (rohkem kui 24 m) kogupikkusega vaba aja veetmise 

veesõdukit, kuid LaevaRS nõuab 24 meetrise üldpikkusega (alates 24 m) purjejahtlaeva või kaatri 

laevaregistrisse kandmist. Neid sätteid on vaja ühtlustada ja kooskõlastada.   

iii) Süvamerelask – keskkonnatasude seaduse28 (KeTS) § 20 sätestab saastetasumäärad 

saasteainete heitmisel veekogusse, põhjavette ja pinnasesse. Vastavalt KeTS § 20 lg 2 p-le 3 on 

saastetasu määrad kõrgemad 1,2 korda, kui heitvesi juhitakse vette süvamerelaskme kaudu. 

Samas on õigusaktidega defineerimata mõiste „süvamerelask“. Tulenevalt sellest on oluline 

määratleda, millisest sügavusvahemikust toimub süvamerelask. 

iv) LaevaRS § 16 sätestab laevapileti andmete kehtestamise valdkonna eest vastutava ministri 

poolt29 ja LaevaRS § 18 lg. 3 sätestab laevapileti vormi kehtestamise valdkonna eest vastutava 

ministri poolt30. Sisuliselt sätestavad mõlemad normid sama asja laevapileti kohta, kuid see 

ebakõla või isegi vastuolu tõstatab küsimuse, et kas kehtestatakse laevapileti vorm või laevapileti 

andmed või mõlemad. 

Ülevaade huvigruppide tagasisidest 

Keskkonnaagentuur: 

- “Keskkonnaagentuur teeb ettepaneku defineerida mõiste „süvamerelask“. Kuna 

keskkonnatasude seaduse paragrahvi 20 lõike 2 punktist 3 tulenevad 1,2 korda suuremad 

saastetasumäärad, kui heitvesi juhitakse vette süvamerelaskme kaudu, on oluline ära 

määratleda, millisest sügavusvahemikust saab tavalisest heitveelaskmest süvamerelask.” 

                                                 
28 Keskkonnatasude seadus. - RT I 2005, 67, 512. 
29 Laevapileti andmed ja selle väljastamise korra kinnitamine. - RTL 1998, 212, 829. 
30 Laevapileti ja ajutise liputunnistuse vorm. - RTL 2007, 73, 1259. 
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i) Kas esineb mereõiguse õigusnormide liigne keerukus või ebaselgus ning 

kas on nende lihtsustamise võimalused? 

i) KMSK § 49 sätestab täiesti eraldiseisvalt LaevaRS-st, kus laeva omandiõiguse ja 

lipudokumente käsitletakse, et tunnistus laeva omandiõiguse kohta ja laevapilet võivad laevas 

olla ametlikult kinnitatud ärakirjana. See KMSK § 49 on ainuke säte, mis on jäänud KMSK-s 

kehtima 2. peatüki (Laev) all. Selle sätte õige koht on LaevaRS-s, kus on kogu vastav laeva 

omandiõiguse – (LaevaRS-s merelaevatunnistus või siseveelaevatunnistus) ja lipudokumente 

käsitlev regulatsioon kirjas. Ilmselt on raske ja ka ootamatu leida KMSK-st selline üksik 

eraldiseisev säte laeva dokumentide ärakirjade kohta kui muu vastava valdkonna regulatsioon on 

teistes seadustes.  

ii) Sama ettearvamatu ja keeruline (kui ei ole vastava ala ekspert või praktik) on leida 

KMSK § 373 sanktsioon, mis on ainuke sanktsioon, mis on jäänud KMSK-sse. Kõik muud 

laevade ja laevandusega seotud sanktsioonid on sätestatud KMSS-s (ptk. 111 Vastutus) või 

MSOS-is (ptk. 16 Vastutus), MTööS (7. ptk Vastutus) või LaevaRS (21. osa Vastutus). Laevade 

ja laiemalt laevanduse, kaubandusliku meresõidu ja meresõiduohutusega seotud vastutuse 

sätestamine 5 eri seaduses on küsitav ja siin peaks analüüsima nende sätete ühte õigusakti 

toomise võimalusi, et muuta õigus selgemaks ja lihtsamaks. 

iii) Ebeselge regulatsioon täitekulude osas laeva arestist vabastamise menetluses. 

Ülevaade huvigruppide tagasisidest 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda: 

- „Praktikas on probleemiks kohtu poolt laeva arestist vabastamise regulatsioon, seonduvalt 

täitekuludega. Täitemenetluse jooksul tekkivaid täitekulusid ei saa nõuda. Täitekuludeks 

võivad olla sissenõudja ja kohtutäituri kulutused (§ 37). Kohtutäituri seadus (edaspidi KTS) 

ütleb, et hagi tagamisel tasub kohtutäituri tasu hagi tagamist nõudnud isik (§ 38 lg 4). 

Kohtutäituri tasu koosneb põhitasust, menetluse algatamise ja lisatasust (KTS § 29 lg 1). KTS 

täitekulude osa ei selgita. TMS räägib täitekuludest (§ 37), märkides, et täitekulud kannab 

võlgnik (§ 38 lg 1). Võlgnikku aga hagi tagamise täitmise menetluses (mis on hetkel valdav 

laevale sissenõude pööramise menetlustes) ei ole – on kohustatud isik. Seega võib nõudja 

poolt vaadatuna tekkida põhjendamatu nõude esitamise koht. Järelikult oleks vaja täiendada 
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TMS § 37, mis sätestab kohustuse täitekulude kandmise osas ka hagi tagamise menetluses 

seda nõudnud isikule. Või/ja täiendada KTS § 38 lg 4 nõnda, et oleks üheselt arusaadav ka 

täitekulude kandmise kohustus hagi tagamist nõudnud isikule.“ 

- „Kui TMS saab selguse hagi tagamise menetluses täitekulude osas, ei tähenda see, et 

eksisteerib selgus, kui palju võib kohtutäitur nõuda täitekulu ettemaksu. TMS § 40 lg 1 

kohaselt võib kohtutäitur nõuda eriti suurte täitekulude ettemaksu, milleks on kindlasti laeva 

arestimisega seonduvad toimingud (puksiir, lossimine, sadamamaksud jne). Problemaatiliseks 

võivad kujuneda aga hagi tagamisega arestitud laeva vabastamisega seotud täitekulude 

finantseerimine. Eeldame, et TMS’i täiendatakse ning edaspidi tasutaks täitekulud sõnaselgelt 

hagi tagamist nõudnud isiku poolt. Kui, aga nõudja ei maksa? Kehtiva TMS kohaselt vabastab 

kohtutäitur vara sellisel juhul arestist (TMS § 40 lg 3). Kahtlen, kas laeva arestimise 

menetluses kohtutäitur sellist riski võtab. Tagajärjeks võib olla nõudja nõue kohtutäituri vastu 

sama suures ulatuses (mis laeva menetlustes on väga suured võrrelduna tavaliste 

täitemenetluse nõuetega). Samas kui kohtutäitur ei vabasta laeva arestist sest täitekulud on ette 

tasumata, kes kannab reaalsed kulud? Kas samuti võimalik nõue kolmandate isikute poolt 

kohtutäituri vastu? Järelikult peaks kirjeldatu olema imperatiivselt reguleeritud. Näiteks 

finantseeritaks täitemenetluse kulud laeva müügist, mis on tavapärane täitemenetluses. 

Senikaua peaksid teenuse osutajad aga ootama. Kui müüki ei toimu, siis maksab hagi tagamise 

nõude esitanu.“ 

 

Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon: 

- „Seega vajaks analüüsi küsimus kas on võimalik laevaomanike koormust näiteks laevade 

registreerimisel vähendada ilma, et see mõjutaks riikliku järelevalve ja vastutuse kvaliteeti 

riigile pandud rahvusvaheliste kohustuste täitmise osas.“ 

 

- „Nagu eelpool juba nimetatud on eelkõige MSOS selliseks õigusaktiks, mis on muutunud 

laialivalguvaks ja struktuurilt raskesti hoomatavaks. Näiteks võiks siinkohas olla MSOS § 95 

– rakendussätted, mis sisaldab mitmeid viiteid ja olulisi regulatsioone eelpool olevate 

peatükkide teemadel. Seaduse kasutajal jäävad need sätted sageli tähelepanuta, seaduse lõppu 

ei osata vaadata samal ajal mingi peatüki teemaga tegeledes.“  
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Eesti Laevaomanike Liit: 

- „Laevade kinnistamise regulatsioonis on ebaselgust ja keerukust ning seetõttu peab jälgima 

nende toimingute juures Justiitsministeeriumi soovituslikku juhendit. Praegu ei oska öelda, 

kuidas hakkab toimima laevade kinnistamine äsja ainukompetentsi saanud Tartu kohtu juures, 

mis on merest veelgi kaugemal.“ 

 

Sadamate Liit: 

- „Jah, ebaselgust ja ka keerukust esineb. Nende lihtsustamine on võimalik ning seda eelkõige 

riikliku järelevalve protseduuride osas. Eriti aga turvakoodeksi protseduuride osas, mis on 

selgelt bürokraatlik, rutiinselt ebapraktiline ja kutsub esile formaalset täitmist.“ 

 

j) Kas esineb muid puudusi mereõiguse õigusaktides, mis kahjustavad 

õigusselgust ja mis tuleks parandada järgides head õigusloome tava ja 

kaasaaegseid normitehnikaid? 

i) LaevaRS § 41 lg 1 p 3 sätestab, et kui merelaeva omanikul puudub Eestis elukoht või 

püsiv tegevuskoht, siis peab laevaomanikul olema püsiv esindaja, kes asendab omanikku 

LaevaRS I osa 2. peatükis ning II osa 2. peatüki 1. ja 3. jaos nimetatud registritoimingutes. Hetkel 

kehtiv LaevaRS II osa ei sisalda 2. peatükki. Tõenäoliselt on seaduse täiendamisel muudetud 

LaevaRS struktuuri, kuid viide LaevaRS § 41 lg 1 p-s 3 on jäänud parandamata mistõttu jääb 

kehtiva õiguse järgi arusaamatuks, millistel juhtudel peab välismaa laevaomanikul olema püsiv 

esindaja registritoimingutes. Sellest tulenevalt tuleks parandada LaevaRS § 41 lg 1 p 3 olevat 

viidet. 

 

ii) Vastavalt MSOS § 1 lg-le 1 reguleerib MSOS meresõiduohutust ja laevatatavatel sisevetel 

sõidu ohutust ning laevade turvalisust ja laevaliikluse ohutuse tagamist veeteedel. Vaatamata 

MSOS reguleerimalale, sisaldab MSOS ka mitmeid selliseid sätteid, mis ei ole otseselt seotud 

ohutu meresõiduga või ohutu veeliikluse tagamisega. See muudab mereõiguse regulatsiooni 

raskesti jälgitavaks ja lihtsustamise mõttes võiksid järgmised teemad olla reguleeritud teistes 

õigusaktides: 
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1) MSOS 7. peatükk (Reisilaevad) - paragrahvid 31 ja 311 reguleerivad reisilaeva isikute 

nimekirja ja isikuregistri pidamise korda, mis ei ole otseselt seotud ohutu meresõiduga. 

Samas ka KMSS sisaldab reisijate vedamisel kohalduvaid sätteid. Sellest tulenevalt on 

mõistlik reguleerida reisjatevedu puudutavad tingimused, mis ei ole seotud 

meresõiduohutuse tagamisega ühes õigusaktis väljaspool MSOS-i. 

2) MSOS 101. peatüki (Merereostuse vältimine laevadelt) näol on tegemist merekeskkonda 

puudutava peatükiga. Merekeskonna kaitse regulatsioon tuleb sätestada eraldi 

õigusaktis. 

3) 111. peatükk (Veeteetasu) – kuigi veeteetasu sisaldab ka veeteele meresõiduohutuse 

tagamiseks paigaldatud infrastruktuuri kasutamise eest võetavat tasu, ei ole tegemist 

otseselt meresõidu või veeliikluse ohutuse reguleeriva peatükiga. 

4) MSOS 141. peatükk (Elektrooniline mereinfosüsteem) - elektroonilise mereinfosüsteemi 

eesmärk on hõlbustada meretranspordiga seonduva informatsiooni edastamist, kogumist 

ja säilitamist. 

iii) KMSK-s on sätestatud Tarbijakaitseameti järelevalve reisijate õiguste kaitsmise osas  ja 

ka Tarbijakaitseameti õigus teha ettekirjutusi selgelt sees.  

KMSS-is on sätestatud Tarbijakaitseameti järelevalve reisijate õiguste kaitsmise osas  ja 

Tarbijakaitseameti õigus teha ettekirjutusi KMSS § 601 (Reisijate õiguste kaitse) alusel: 

(1)    Tarbijakaitseamet tagab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1177/2010, mis 

käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) 

nr 2006/2004 (ELT L 334, 17.12.2010, lk 1–16), rakendamise seoses Eestis asuvast 

sadamast lähtuva reisijateveoteenuse ja merematkega ning seoses Euroopa Liidu välisest 

riigist sellisesse sadamasse saabuva reisijateveoteenusega. 

... 

 (3) Tarbijakaitseametil on õigus teha ettekirjutusi, millega kohustatakse isikut tegema 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1177/2010 kohaselt nõutavat tegu või 

hoiduma nimetatud määruses keelatud teost. Ettekirjutust ei ole võimalik teha tarbija ja 

vedaja vahelise veolepingust tuleneva vaidluse lahendamiseks. 

 (4) Tarbijakaitseameti tehtud ettekirjutus peab olema kirjalik ja selles peavad sisalduma 

järgmised andmed: 

 1) isiku nimi, kellele ettekirjutus on suunatud; 

 2) andmed ettekirjutuse objektiks oleva toimingu kohta; 
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 3) ettekirjutuse täitmise tähtaeg; 

 4) ettekirjutuse tegemise põhjendus; 

 5) ettekirjutuse tegemise kuupäev, ettekirjutuse teinud isiku nimi, ametikoht, ametinimetus ja 

allkiri. 

 (5) Tarbijakaitseamet võib asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras määrata 

ettekirjutuse täitmata jätmise korral sunniraha kuni 3200 eurot. 

Ka sadamaseaduse31 (SadS) § 121 on sätestatud MSOS § 601sarnane reisjate õiguste kaitse alane 

kohustus: 

 

Sadamaseaduse § 121 (Sadamaoperaatori ja sadama pidaja kohustused seoses reisijate õiguste 

kaitsega) vastav sõnastus on järgmine: 

Sadamaoperaator või tema puudumisel sadama pidaja peab reisijaveoteenuse korraldamisel 

järgima Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 1177/2010, mis käsitleb meritsi ja 

siseveeteedel reisijate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ELT L 

334, 17.12.2010, lk 1–16), tulenevaid kohustusi. 

 

SadS § 42 lg 4 sätestab selle reisijate õiguste kaitse osas riikliku järelvalve tegemise järgmiselt: 

(4) Riiklikku järelevalvet §-s 121 sätestatud nõuete täitmise üle teostab Tarbijakaitseamet. 

 

Samas SadS ei reguleeri täpsemalt, kuidas riiklikku järelevalvet selle kohustuse teostamise osas 

teostatakse. Üldine ettekirjutuse tegemise õigus ei tulene enam tarbijakaitseseadusest ja 

tarbijakaitseseadusest lähtuv ettekirjutuse õigus on vaid kollektiivseid huve kahjustavate 

tegevuste puhul. Nii KMSS kui ka näiteks lennundusseaduse32 § 603 lg 2 sätestab reisijate õiguste 

tagamisel konkreetselt Tarbijakaitseameti ettekirjutuse õiguse nagu on selgelt kirjas KMSS § 601 

lg. 3 kuni 5. 

Seega on siseriiklikus õiguses selgelt ja õiguslikult korrektselt reguleerimata see, kuidas 

Tarbijakaitseamet sadamaoperaatorit või sadama valdajat reisijateveoteenuse korraldamisel 

reisjate õiguste kaitse kohustuste täitmata jätmiseks saab kohustada. Siinjuures on laevareisijate 

kui tarbijate vaatenurgast probleemiks ka see, et reisijate õiguste kaitse ja selle järelvalve on 

                                                 
31 Sadamaseadus. - RT I 2009, 37, 251. 
32 Lennundusseadus. - RT I 1999, 26, 376. 
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sätestatud erinevates seadustes kuigi õigusselguse huvides peaks see olema ühes seaduses 

laevareisijate õigusi puudutavas osas, et seda oleks lihtne leida. Seega soovitav on, et KMSS § 

601 sätestakse samas merel reisijateveo peatükis 4 (parim lahendus sätestada samas KMSS § 601) 

nimetatud EL määruse täitmiseks kohustatud isikud s.h. sadamaoperaatori või tema puudumisel 

sadama pidaja. See annab laevareisijale selguse, milliste kohustatud isikute käest on temal esmalt 

õigus nõuda nimetatud EL määruses sätestatud reisijate õiguste kaitset. 

 

iv)  LaevaRS 8. peatükk on tunnistatud kehtetuks alates 01.07.2005 ja sellega on seadusest 

ära kadunud §-d 78 kuni 88. Kehtetuks on tunnistatud ka muid LaevaRS sätteid (nt § 53). Teisalt 

on sellesse seadusesse lisatud palju uusi sätteid (§461 §971, §972, §973, §974, §1001, (§1002 , 

§1003 , §1004, §1005, §1006). Selline seaduse sätete numeratsiooni auklikkus ühelt poolt ja liigne 

liigendatus teiselt poolt, on ebamugav ning ei jäta muljet korrektsest ja põhjalikust õigusloomest. 

Korduvalt on muudetud ka teisi mereõiguse akte, eriti palju MSOS-i, mille muudatuste arv ja 

sagedus on ületanud normaalsuse piiri.  

 

v) Mereõiguse aktide osas tuleb analüüsida läbivalt kogu mereõiguse valdkonnas, et kas 

isikutele peale pandud kohustused ja vastutus on kehtestatud seadustega, nagu kaasaja 

õiguspõhimõtete järgi on kohane, või on need kehtestatud alamalseisvate õigusaktidega. Näiteks 

MSOS §45 lg. 2 alusel on kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 11.02.2003 

määrusega nr. 28 laevatatavatel sisevetel liiklemise kord, mis sätestab terve rea kohustusi ja 

keelde laevajuhile ning teistele isikutele. Korrektse õigusloome puhul peaks sisevetel 

liiklemisega seoses isikutele määratud kohustused ja keelud olema sätestatud seaduse tasandil 

(nagu näiteks liiklusseadus, mis puudutab väga laia ringi isikuid). Samas vastupidiselt eeltoodule 

peaks mereõiguse valdkonnas analüüsima õigusakte ka sellest aspektist, mis sätted ei peaks 

olema reguleeritud seaduse tasandil ja võiks olla reguleeritud hoopis alamalseisvate 

õigusaktidega. 

 

Ülevaade huvigruppide tagasisidest 

Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon: 

- „Eelkõige vajab korrastamist õigusvaldkondade ring mis täna on reguleeritud 

meresõiduohutuse seadusega ja kaubandusliku meresõidu koodeksi alles jäänud peatükkidega. 

MSOS sisaldab ka peatükke, mis ei ole seotud meresõiduohutusega - näiteks veetee tasude 
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teema mis peaksid olema reguleeritud teiste seadustega. Keskkonnakaitsealaste õigusaktide 

kodifitseerimine on juba edukalt alanud (keskkonnakaitse üldosa seadus) ja selle raames peaks 

ka eraldi seaduses käsitlema merekeskkonna kaitse küsimusi viies need välja MSOSist ja 

veeseadusest.“ 

- „Kuna aga (mereõiguse arendamise – IK täpsustus) protsess on toimunud sellisel teel, et uute 

reguleerimist vajavate suhete reguleerimiseks loodud normid on erinevatesse õigusaktidesse 

„juurde poogitud“ lüües paigast ära nendes õigusaktides sisalduva esialgse tasakaalu ja 

struktuuri ongi vajalik kogu valdkonna põhjalik revisjon, eelkõige valdkonda reguleerivate 

õigusaktide struktuuri analüüs.“ 

 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda: 

- „Täiendaksime oma varasemaid märkusi vajadusega üle vaadata ja uuesti tõlkida asjaomaseid 

normatiivakte (nt Genfi konventsioon), mis ei kanna seni tõlgitud sisus edasi originaalkeeles 

väljendatut. Märgime, et oleme vajadusel nõus kaasama heade kolleegide praktilisi nõuandeid 

väljaspool Eestit (Ühendatud Kuningriik, Soome, Rootsi, Hispaania, Tuneesia, Saksamaa LV, 

Holland, Läti ja Leedu).“ 

- „Täpsustamist vajavad mitmed küsimused ka seonduvalt pankrotimenetluste ja vastavate 

toimingutega: 

• Pankrotiseadus (edaspidi PankrS) vajaks regulatsiooni, kuidas pankrotimenetluses tagada 

laeva hoiustamisega (ja säilitamisega) seotud kulude kandmine,  vajalik oleks selgelt 

reguleerida ka nõuete (merivõlad, merinõuded) rahuldamise järjekord pankrotimenetluses. 

Kindlasti tuleks täpsustada halduri pädevust laeva arestimisel pankrotimenetluses 

olukorras, kus laev on arestitud mõne välisriigi sadamas.  

• Hoiustamise kulude kandmisega seonduvalt ei ole kehtiv regulatsioon mereõiguse eripära 

arvestades massikohustuste kandmise kohta pankrotiseaduses piisav, see on liiga üldine. 

Reguleerimata on ka olukord, kuidas pankrotihaldur peaks käituma, kui pankrotivara hulgas 

puudub raha ja  mitte keegi  võlausaldajatest ei ole valmis laeva hoiustamiskulusid kandma.   

• Nõuete rahuldamise järjekorra reguleerimise küsimusega seonduvalt märgin, et 

pankrotiseaduses puudub regulatsioon, millises järjekorras kuuluvad rahuldamisele 

merivõlad ja  merinõuded, puudub isegi viide,  milline seadus sellisel juhul kohaldub.“  
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- „Kindlasti vajab täpsemat reguleerimist ka pankrotihalduri pädevus laeva arestimisel, üldine 

viide TMS-ile ei ole piisav, seda eriti olukorras, kus pankrotivarasse kuuluv laev on arestitud 

mõne välisriigi sadamas.“ 

Eespool märgitud probleemide ja märkuste põhjal on selge, et nende süsteemseks kõrvaldamiseks 

on vaja läbi viia  mereõiguse kodifitseerimine. 

 

3. Mereõiguse seaduste süsteemi säilitamine vs eraldi koodeksi 

kehtestamine 

Eesti Vabariigi algusaastatel 1920-1930-ndatel kehtis laevanduse ja merenduse vallas palju 

seadusi, kuigi nende süsteemsus on küsitav. Siiski see valdkond oli suhteliselt arenenud võrreldes 

muude õigusharudega. Eesti taasiseseisvumise järgselt sai vastu võetud suhteliselt kiiresti Eesti 

kaubandusliku meresõidu koodeks, kuid sellele järgnev mereõiguse areng oli väga 

problemaatiline Eesti poolt rahvusvaheliste mereõiguse konventsioonidega ühinemiste tõttu 

Vabariigi Valitsuse protokolliliste otsustega ja muude alamal seisvate õigusaktide vastuvõtmise 

tõttu mitte-pädevate organite ja ametite poolt. Siiski tunnustamist väärib, et kõige esimese Eestis 

mereõiguse küsimusi reguleeriva seadusena võeti juba 1991. aastal vastu küllaltki mahukas Eesti 

kaubandusliku meresõidu koodeks (KMSK) ja see reguleeris väga laia ringi merendusega seotud 

avalik-õiguslikke ja eraõiguslikke küsimusi. 

KMSK jõustus 01.03.1992, osaliselt 01.01.1996. KMSK hakkas reguleerima vastuvõtmise 

järgselt järgmisi mereõiguse küsimusi, mis ilmnevad kõige otsesemalt KMSK allolevast 1991.a. 

sisukorrast: 

I peatükk – ÜLDSÄTTED 

II peatükk – LAEV 

III peatükk – LAEVAPERE 

IV peatükk – MERESADAMAD 

V peatükk - RIIKLIKUD MERELOOTSID 

VI peatükk - MERRE UPPUNUD VARA 

VII peatükk - LASTIVEO ORGANISEERIMINE 

VIII peatükk - MERE-LASTIVEOLEPING 

IX peatükk - MERE-REISIJATEVEOLEPING 
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X peatükk - MEREMATKE LEPING 

XI peatükk - LAEVA TÄHTAJALISE PRAHTIMISE LEPNG 

XII peatükk - LAEVA LIISINGULEPING 

XIII peatükk – MEREPUKSEERIMISLEPING 

XIV peatükk – MEREKINDLUSTUSLEPING 

XV peatükk – ÜLDAVARII 

XVI peatükk - LAEVADE KOKKUPÕRKEST TEKKINUD KAHJUDE HÜVITAMINE 

XVII peatükk - MERE REOSTUSKAHJUSTUSE HÜVITAMINE 

XVIII peatükk - TUUMALAEVA OPERAATORI VASTUTUS TUUMAKAHJUSTUSE EEST 

XIX peatükk - HÜVITUS PÄÄSTETÖÖDE EEST MEREL 

XX peatükk - LAEVAOMANIKU VASTUTUSE PIIRID 

XXI peatükk - PRIVILEGEERITUD NÕUDED 

XXII peatükk – MEREPROTESTID 

XXIII peatükk - PRETENSIOONID JA HAGID 

KMSK oli omal ajal kindlasti väga vajalik õigusakt ja ka poliitiliselt väga oluline, kuigi KMSK-d 

on järgnevatel aastatel kõvasti kritiseeritud. Sellele vaatamata KMSK kehtib teatud osades 

(laevapere ja merre uppunud vara osas) tänapäevani, kuigi see ei ole Eesti muidu heal tasemel 

õigusloome kinnituseks. KMSK reguleeris kehtima hakkamisel põhiliselt kaubanduslikku 

meresõitu puudutavaid eraõiguslikke küsimusi, kuigi seal oli ka avalik-õiguslikke norme (näiteks 

üldsätetes, millest kehtib siiamaani § 3 kabotaaž-vedude piirang, § 6 lg. 2 kaks punkti VTA 

pädevuse kohta ja § 16 laevapere õigusliku seisundi kohta, ka kehtiv 6. ptk sisaldab merre 

uppunud vara osas avalik-õiguslikke norme). KMSK ei olnud ainult eraõiguslik koodeks, mida 

sageli kaubandusliku meresõidu koodeksite kohta ekslikult arvatakse.  

Erinevate riikide merenduskoodeksid (või kaubandusliku meresõidu koodeksid või mereõiguse 

koodeksid sõltuvalt kasutatavast mõistest ja reguleerimisala ulatusest) on erineva ülesehituse ja 

süsteemiga, kuid siiski mitmed neist sisaldavad ka avaliku õiguse küsimuste regulatsiooni. 

Näiteks suhteliselt sarnased Skandinaavia riikide merenduskoodeksid (Rootsi, Norra, Taani) 

sisaldavad lisaks eraõiguslikele normidele ka norme laevade lipuõiguse ja registreerimise kohta 

ning mereõnnetuste uurimise kohta, mis on avalik-õigusliku iseloomuga sätted. Need sätted on 

praktikas tihedalt seotud laevanduse ja kaubandusliku meresõiduga, mistõttu on selliste 

regulatsioonide sisaldumine ühes mereõiguse koond-aktis, koodeksis põhjendatud. Koodeksi 
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peamine eelis seisnebki selles, et koodeksi puhul on võimalik ühtlustatult ja süstematiseeritult 

saada ülevaade mereõiguse valdkonna regulatsioonide osas ühest õigusaktist. Muidugi ei sisalda 

koodeks kõiki mereõiguse regulatsioone (paljud rahvusvahelised avalik-õiguslikud normid ei leia 

kajastamist koodeksis), kuid koodeks on väga hea alusdokument mingi konkreetse riigi 

mereõiguse põhimõtete ja terminoloogia osas. Eesti mereõiguse edasises arengus 90-ndate aastate 

teisel poolel võeti suund mereõiguse seaduste süsteemi arengule, mis sai kinnituse uute seaduste 

vastuvõtmisega - sadamaseadus (22.10.1997), meresõiduohutuse seadus (17.12.1997), laeva 

lipuõiguse ja laevaregistrite seadus (11.02.1998), laeva asjaõigusseadus (11.03.1998.a.), 

mereteenistuse seadus (08.02.2001) kaubandusliku meresõidu seadus (05.06.2002). Siiski on 

raske väita, et nende mereõiguse aktide vastuvõtmise tulemusena on Eestis tekkinud piisavalt hea 

mereõiguse seaduste süsteem. Probleemiks on nende aktide ebaühtlane terminoloogia ja 

kvalitatiivne tase, hiljem liigselt kiirustades sisse viidud seadusemuudatuste süsteemitus ja 

seaduse esialgset loogikat ja süsteemi hävitav mõju (näit.: MSOS), seaduse liigne sõltuvus ja 

viitamine teisele seadusele (näit.: LaevaRS sõltuvus kinnistusraamatuseadusest) ja üldse seaduste 

kui valdkonna õigusnormide ühtse süsteemi puudumine. Kõige ebaratsionaalsemaks ja 

segasemaks õigusaktiks mereõiguses (ja võib olla kogu Eesti õiguse kõige õnnetumaks näiteks) 

on nüüdseks saanud KMSK, millest on aastate jooksul välja rebitud peatükke ja sätteid, kuid 

ikkagi ei ole kõik KMSK osad siiamaani teistesse seadustesse ära mahtunud.  

1995. aastal ette valmistatud Eesti mereõiguse arengukontseptsioon kritiseeris 1991. a. vastu 

võetud KMSK-t ja soovitas võtta suuna rangele eraõiguslike normide ja avalik-õiguslike normide 

eraldamisele Eesti õigusaktides. Sellele vaatamata soovitas see mereõiguse arengukontseptsioon 

eramereõiguse reguleerimisel lähtuda Rootsi, Soome, Taani ja Norra ühtlustatud 

mereseadustikest, kuna nende nelja maa mereseadused loovad Läänemere regioonis sisuliselt 

ühtse õiguskorra. Selle soovituse juures jäeti tähelepanuta, et Skandinaavia merenduskoodeksid 

(ing. k. Maritime Code) sisaldavad teatud avalik-õiguslikke merenduse valdkonda reguleerivaid 

norme, alustades laevade riikkondusest ja laevade registreerimisest (Norra merekoodeksis 1.ptk. 

ing. k. Nationality, 2. ptk. ing. k. Registration of Ships) ja lõpetades mereõnnetuste uurimise 

regulatsiooniga (Norra merekoodeksis 18. ptk. ing. k. Investigatiiom of Marine Accidents, 

Maritime Assessment, Ship’s Records). Vaatamata sellele tehakse selles 1995. aasta mereõiguse 

arengukontseptsioonis ettepanek laevaregistrite ja lipuõiguse osas välja töötada uued eraldi 

seadused ning laevaregister üles ehitada samamoodi kui kinnistusraamat ja laevaregister viia 

kohtute juurde. 1995. aasta mereõiguse arengukontseptsioon nägi ette eraõigusliku mereõiguse 



 47 

osa (kaubanduslik meresõit) ja avalik-õigusliku mereõiguse osa (UNCLOS normid, laevade 

lipuõigus ja registreerimine, riigi ülesanded merenduses, lootsimine, sadamad, mereõnnetuste 

uurimine) ranget lahutamist. Seda teed ka suures osas mindi, mida kinnitab eraldi LaevaRS, 

LAÕS, KMSS, MSOS ja SadS väljatöötamine ja vastuvõtmine järgnevatel aastatel. Siiski 

käesoleval ajahetkel tuleb tekkinud olukorda kriitiliselt analüüsida ja selle põhjal kaaluda, kuidas 

mereõiguse kodifitseerimise käigus edasi minna.  

Üheks oluliseks lähtekohaks on see, et kellele on mõeldud Eesti mereõigus, s.t. kes seda eelkõige 

vajab, kasutab ja kes sellest lähtub. Iseenesest mõistetavalt on üks põhilisi mereõiguse normide 

järgijaid merenduses tegutsevad ja mereressursse kasutavad isikud ja ettevõtted ning nende 

töötajad (näiteks laevapere liikmed). Tänapäeva globaliseeruvas maailmas ja rahvusvahelise 

merenduse valdkonnas ei ole Eesti mereõiguse tarbijad mitte ainult Eesti kodanikud ja ettevõtted, 

vaid ka välismaa isikud, kes siin tegutsevad või kavatsevad tegutsema hakata. Seda ei ole 

mõistlik Eesti riigil takistada, vaid pigem soodustada ja lihtsustada, et suurendada Eesti 

atraktiivsust rahvusvahelisel areenil ja sellega võimaldada ka riigi tulude kasvu. Sellest lähtuvalt 

peab Eesti mereõiguse kodifitseerimisel lähtuma parimatest rahvusvahelistest praktikatest, mis on 

laiemalt kasutuses, tuntud ja on tõestanud hea toimimise. 

Seega mereõiguse kodifitseerimise käigus alternatiivide kaalumisel koodeksi ja seaduste süsteemi 

osas on soovitav eelkõige vaadata oma lähinaabrite Soome ja Skandinaavia riikide poole, kes on 

Eesti peamised kaubanduspartnerid ja investorid. Laevade ja kaubandusliku meresõidu poolel on 

meil Skandinaaviast hea eeskuju võtta nende riikide merenduskoodeksite näol, mida on ka hiljuti 

kaasajastatud (muudetud Norras 2014, ka Saksamaal on muudetud kaubandusliku meresõidu osa 

2013. a.). Samamoodi peab analüüsima ja võimalusel järgima Soome, Rootsi, Läti ja Venemaa 

rahvusvahelise avaliku mereõiguse kohaldamise põhimõtteid, eelkõige merekeskkonna kaitsel, et 

luua Eestis selle naaberriikide vastava õigusliku regulatsiooniga võimalikult arvestav ja 

rahvusvahelist õigust täiendav siseriiklik seadusandlus. See tagab Läänemere regioonis efektiivse 

merekeskkonna kaitse, mida saabki hästi teostada mingi piirkonna riikide koostöö ja ühtsuse 

pinnalt. Hästi ühtlustatud ja teiste naaberriikide vastavat regulatsiooni arvestav merekeskkonna 

kaitse ja merevööndite õigusraamistik vähendab õiguslike vastuolude tekkimise võimalusi, 

võimalikke vaidlusi ning ebaefektiivset tegevust (näiteks merekeskkonna kaitsel, kus mõnede 

riikide kõrgendatud nõudmised nullitakse ära, kui kõik selle piirkonna riigid ei tule 

merekeskkonna kaitse kõrgendatud nõuete kehtestamisega kaasa). 
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Käesoleva mereõiguse kodifitseerimise lähteülesande väljatöötamise käigus jõudsime esialgsele 

järeldusele, et soovitav on järgida peamises osas Skandinaavia riikide merenduskoodeksite 

süsteemi Eesti merenduskoodeksi väljatöötamisel, mis peaks saama merenduse tuumikseaduseks. 

Samas merenduskoodeksi kõrvale jäävad kiiresti arenevaid õigusvaldkondi (meresõiduohutus, 

merekeskkonna kaitse) reguleerivad eriseadused, mida on vajadusel lihtsam muuta kui mahukat 

merenduskoodeksit, mis võiks jääda merenduse põhiliseks seaduseks.  

Eesti merenduskoodeksi poolt räägib Skandinaavia riikide ühtlustatud mereõigus eelkõige 

eramereõiguse vallas, mis toimib hästi ja on loonud nende riikide vahelist kaubandust soodustava 

õigusreziimi. Oluliseks argumendiks on siin ka Eesti arvestatavalt suur kaubavahetus nende 

riikidega (eelkõige Soome ja Rootsiga), mis peamiselt toimub meritsi. Mõistlik on võtta eeskuju 

naaberriikide hästi toimivast õigusest, eriti veel siis, kui sellest võib oodata ka praktilist kasu 

õigusvaidluste vähenemisega, kui regiooni kaubanduspartnerid saavad õigusest ühtmoodi aru. 

Merenduskoodeksi poolt räägib ka ühtse terminoloogiaga süstematiseeritud ühe õigusnormide 

kogumiku tegemine, millest saab ammutada vajalikud teadmised ühest kohast ega ei pea 

hakkama otsima vastuseid teistest seadustest. Merenduskoodeksite (ing. k. Maritime Code või 

Shipping Act) traditsioon on laialt levinud arenenud laevanduse ja merendusega riikides ning see 

on hästi omaks võetud rahvusvahelistes merendusringkondades. Merenduskoodeksite kasutamise 

edukust rahvusvahelises plaanis on tõestanud ka mitmete nn. värskete mereriikide (Marshalli 

saared, Dominica jt.) õigusloome tegevus kaasaegsete merenduskoodeksite väljatöötamisel ja 

kehtestamisel, et luua oma riigis kõigile reederitele (ka välismaa reederitele, kes otsustavad nende 

lipu alla tulla) selge ja arusaadav mereõiguse normistik.  

Merenduskoodeks võimaldab kõige paremini teostada ka õiguse lihtsustamist selle 

kontsentratsiooni teel ja vähendab õigusaktide arvu. Merenduskoodeksi vastu võib rääkida selle 

õigusakti liiga suur maht võrreldes mingi tavapärase mereõiguse valdkonna seadusega ja sellest 

tingitud võimalike vajalike muudatuste sisseviimise komplitseeritus. Selle muutmise 

komplitseerituse vältimiseks tuleb merenduskoodeksis sätestada need mereõiguse normid, mis on 

mõeldud püsivalt kestma (põhiline terminoloogia, laeva lipuõigus, laeva registreerimine, laeva 

asjaõigused prahilepingute regulatsioon, kapteni õigused ja kohustused jt.) või aastakümnetega 

paika loksunud (laevade kokkupõrkamise juhtumite regulatsioon, varapääste merel (ing. k. 

salvage), üldavarii, merivõlad, merinõuded jt.). Need mereõiguse normid, mis on jätkuvas 

arengus (meresõiduohutuse ja merekeskkonna kaitse regulatsioon) tuleb sätestada eraldi 
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seadustes, mida on vajadusel lihtne täiendada ja muuta. Nende areneva õiguse seaduste juures 

tuleb välja mõelda lahendus, mis võimaldaks võimalikult palju vastava valdkonna uusi 

regulatsioone kehtestada alamalseisvate õigusaktidega, mille saaks siis kehtestada sõltuvalt 

regulatsiooni iseloomust kas Vabariigi Valitsus või valdkonna minister oma määrusega.  

Alternatiivide valiku lõplikuks otsustamiseks on vaja kindlasti teostada mereõiguse 

kodifitseerimise käigus päris selle algses etapis täiendav analüüs selles küsimuses, et kas 

eelistada merenduskoodeksi väljatöötamist või arendada edasi kodifitseerimise käigus seaduste 

süsteemi. Juhul kui kodifitseerimise järgneva protsessi käigus otsustatakse merenduskoodeksi 

väljatöötamise kasuks, siis edaspidise analüüsiga tuleb selgeks teha selle koodeksi reguleerimise 

ulatus, s.t. kas merekeskkonna seadus või merevööndite seadus peaks olema merenduskoodeksi 

osa või peaks nendes valdkondades tegema eraldi seadused. Kindlasti on vaja põhjalikumat 

võrdlust Eesti lähiriikide vastava õigusega, et võimalikult suures ulatuses järgida Eesti peamiste 

ülemere kaubanduspartnerite õiguspõhimõtteid sarnase õiguskeskonna loomise huvides 

regioonis, mis peaks vähendama õigusvaidlusi ja soodustama efektiivset kaubavahetust. 

 

4. Seos Vabariigi Valitsuse prioriteetide ja pikaajaliste strateegiatega 

a) Seos Vabariigi Valitsuse 02.08.2012 korraldusega nr. 342 kinnitatud riikliku 

arengukavaga „Eesti Merenduspoliitika 2012-2020“ 

Mereõiguse kodifitseerimise lähteülesanne võtab arvesse Vabariigi Valitsuse 02.08.2012 

korraldusega nr. 342 kinnitatud riikliku arengukava „Eesti Merenduspoliitika 2012-2020“33 ja 

selle rakendusmeetmeid ning selle realiseerimise kava, eelkõige selles sätestatud 3. prioriteedi 

(Avaliku sektori tegevused teotavad merendust) eesmärki 7, mis sätestab, et merenduse korraldus 

ja seadusandlik baas on tõhusamad. Mereõiguse kodifitseerimise küsimus on otseselt seotud 

„Eesti Merenduspoliitika 2012-2020“ meetmega 7.3 (Merenduse õigusaktide täiendamine), mille 

käigus tuleb otsustada merendusseadustiku väljatöötamine e. kodifitseerimine. 

Prioriteediks nr 3 on Eesti merenduspoliitikas seatud see, et avaliku sektori tegevused toetaksid 

merenduse arengut, mis eesmärgina hõlmab merenduse korralduse ja seadusandliku baasi 

                                                 
33 Riikliku arengukava „Eesti merenduspoliitika 2012–2020“ heakskiitmine. – RT III, 07.08.2012, 1. 
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tõhustamist. Täpsemalt on arengukavas märgitud: „Õigusaktid vajavad ajakohastamist 

aspektides, mis puudutavad Eesti kui rahvusvahelise õiguse subjekti huve, jätkata tuleb ühinemist 

rahvusvaheliste konventsioonidega /.../. Otsustada tuleb ühtse merendusseadustiku väljatöötamise 

vajadus ning ulatus.“34 Mereõiguse kodifitseerimine on kantud otseselt eelnimetatud eesmärgist, 

sest võimaldab lihtsustada ja täiendada Eesti merenduse alast õigusraamistikku. 

„Eesti merenduspoliitika 2012-2020“ dokumendis on prioriteedina nr 2 märgitud merenduse 

ohutus ja turvalisus ning eesmärgiks seatud ohutuse ja turvalisuse paranemine veeliikluses ning 

sadamates. Selle eesmärgi saavutamisele aitab otseselt kaasa m.h mere- ja lennupääste 

õigusraamistiku täiendamine (vt lähemalt ptk „Mere- ja lennupääste“).  

Kaudsemalt aitab mereõiguse kodifitseerimine kaasa ka arengukavas nimetatud prioriteedile nr 4, 

milleks on Eesti merehariduse ja teadus- ning arendustegevuse kaasaaegne tase. Mereõiguse 

kodifitseerimine elavdab Eestis nii mereõiguse kodifitseerimise käigus, aga ka seejärel 

mereõiguse alast teadustööd. 

 

b) Seos Vabariigi Valitsuse „Õigusloome vähendamise kava“ projekti 

põhimõtetega 

17.08.2015 saatis JUM avalikule konsultatsioonile õigusloome mahu vähendamise kava35, 

millega soovitakse peatada seaduste ületootmine ja vähendada bürokraatiat. Sellest tulenevalt 

tuleb ka mereõiguse kodifitseemisel arvestada nimetatud kava põhimõtetega, eeskätt vältida 

seaduste kiiret muutmist, sest see vähendab õiguskindlust; seadustega tuleks reguleerida põhilised 

normid õigushüvede tagamiseks, mitte aga rakenduslikud üksikasjad.36  

Samuti tuleb mereõiguse kodifitseerimisel uue seaduse väljatöötamisel lähtuda ultima ratio 

põhimõttest, et reguleerida tuleks nii vähe kui võimalik ja nii palju kui see on vajalik.37 

 

                                                 
34 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Eesti merenduspoliitika 2012–2020. Tallinn 2012, lk 61. 
Kättesaadav: https://valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/arengukavad/eesti_merenduspoliitika_2012-
2020.pdf (01.08.2015). 
35 Õigusloome mahu vähendamise kava. Kättesaadav: https://www.just.ee/et/eesmargid-
tegevused/oiguspoliitika/oigusloome-mahu-vahendamise-kava (18.09.2015). 
36 Õigusloome mahu vähendamise kava, lk 3. 
37 Samas, lk 1. 
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II. Kodifitseerimise etapi üldine tegevuskava 

Mereõiguse kodifitseerimise üldise tegevuskava koostamisel lähtume käesolevas lähteülesandes 

sellest, et kodifitseerimist alustatakse 2016. aasta alguses ja see teostatakse aastatel 2016 ja 2017 

ning lõpetatakse hiljemalt 2018. aastal. Alljärgneva kodifitseerimise üldise tegevuskava põhjal 

koostatakse MKM-i moodustatava kodifitseerimise töögrupi poolt kodifitseerimise detailne 

tegevuskava.  

 

Mereõiguse kodifitseerimine viiakse läbi etapiviisiliselt. Peale käesoleva lähteülesande avalikku 

arutelu ja kinnitamist jätkub valdkondliku komisjoni sellise otsuse korral töö mereõiguse 

kodifitseerimisega. Kodifitseerimine jaguneb järgmistesse eteppidesse, mis kõik lõppevad 

avaliku arutelu ja ametliku kooskõlastusega: 

1) Analüüsi etapp; 

2) Kontseptsiooni etapp, mis sisaldab mõjude analüüsi; 

3) Seaduseelnõu etapp, mis sisaldab seletuskirja(de) ettevalmistamist 

seaduseelnõu(de) kohta ja vajadusel mõjude analüüsi ulatuses, milles see on 

jäänud eelnenud etapi mõjude analüüsides käsitlemata. 

Mereõiguse kodifitseerimine viiakse läbi kooskõlas perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse 

seaduse § 16 lõike 1 alusel antud riigisekretäri 19.12.2014 käskkirjaga nr 4238, millega 

reguleeritakse prioriteetse suuna 12 „Haldusvõimekus“ meetme „Poliitikakujundamise 

kvaliteedi arendamine“ tegevuste 12.2.1–12.2.7 raames toetuse andmise ja kasutamise tingimusi 

ja korda (kodifitseerimise käskkiri). Eelpool märgitud kodifitseerimise etappide töö tulemused 

arutatakse läbi kodifitseerimiskomisjonis, mille moodustab MKM. Seejärel esitatakse vastava 

etapi töö tulemused MKM-le heakskiitmiseks. Järgmise kodifitseerimise töö etapiga jätkatakse 

alles peale MKM-i heakskiitu. 

 

Mereõiguse kodifitseerimisel õigusaktide või nende muudatuste väljatöötamisel läbitakse 

tavapärane õigusloome protsess. Õigusaktide eelnõude väljatöötamisel lähtutakse üldistest 

nõuetest, kuid samas võetakse arvesse ka kodifitseerimise käskkirja sätteid ja seal välja toodud 
                                                 
38 Riigisekretäri 19.12.2014 käskkiri nr 42 „Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks prioriteetse suuna 12 
„Haldusvõimekus“ meetme 12.2 „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“ tulemuste saavutamiseks“, 
kättesaadav: http://www.struktuurifondid.ee/struktuuritoetuse-seaduse-meetmepohised-oigusaktid-2/, punkt 12.2 
(15.09.2015). 
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erisusi, samuti kodifitseerimise käskkirja lisaks olevat kodifitseerimismetoodikat 

(kodifitseerimismetoodika).  

 

1. Kodifitseerimiskomisjoni ja -töögrupi liikmete valimine, 

ülesanded ja täiendavate tööde tellimine 

MKM moodustab kodifitseerimiskomisjoni ja lepib kokku kodifitseerimise töögrupi juhi ja 

töögrupi liikmetega mereõiguse kodifitseerimise läbiviimises. Kodifitseerimiskomisjon koosneb 

MKM-i poolt valitud liikmetest, kes võivad olla mereõiguse valdkonna ametnikud, eksperdid, 

juristid ja huvigruppide esindajad. Kodifitseerimiskomisjoni liikmete tööd ei tasustata.  

Kodifitseerimiskomisjonis on soovitavalt esindajad MKM-st, Veeteede Ametist (VTA), 

Keskkonnaministeeriumist (KKM),  Välisministeeriumist, JUM-st, Siseministeeriumist, PPA-st, 

Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioonist, Eesti Laevaomanike Liidust ja merendusega 

seotud kutseühingust (Eesti Kaptenite Klubi). Kodifitseerimiskomisjoni juht peaks olema 

merenduse valdkonnas töötav pädev ametnik, kes saab olla efektiivselt informatsiooni 

vahendajaks MKM-i juhtkonna ja kodifitseerimise töögrupi juhi vahel, et mereõiguse 

kodifitseerimise töö heakskiitmisel või suunamisel ei tekiks viivitusi ega tõrkeid. 

Kodifitseerimiskomisjon võib moodustada vajadusel alakomisjone, mis jälgivad, koordineerivad 

ja konsulteerivad mereõiguse kodifitseerimise käigus mingi mereõiguse valdkonna 

kodifitseerimise tööd (näiteks laevanduse alakomisjon, merekeskkonna alakomisjon ja 

merevööndite alakomisjon vms.). Kodifitseerimiskomisjoni ülesanne on kodifitseerimise 

töögrupi nõustamine ja kontroll töögrupi üle kodifitseerimise ajakavast ja sisust kinnipidamise 

osas. Eelpool märgitud kontrollfunktsiooni teostab eelkõige kodifitseerimiskomisjoni juht, kes 

annab aru MKM-i ees. 

Kodifitseerimiskomisjoni tegevuse eesmärk seisneb ka suuremate huvigruppide esindajate 

kaasamises kodifitseerimiskomisjoni töösse, et saada otsesemat tagasisidet huvigruppide 

arvamuste ja ettepanekute kohta. Kodifitseerimiskomisjon on nõuandev organ kodifitseerimise 

töögrupi jaoks, kuid töögrupp ei pea kodifitseerimiskomisjoni ettepanekuid ja arvamusi 

kohustuslikult arvesse võtma. Kodifitseerimiskomisjoni heakskiit ei ole vajalik töögrupi töö 

tegemiseks või edastamiseks MKM-i juhtkonnale. 
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Kodifitseerimise töögrupp koosneb valdkonna õigusekspertidest ja pädevatest ametnikest. 

Kodifitseerimise töögrupi juhi osas kehtivad nõuded näeb ette ja juhi valib MKM. 

Kodifitseerimise töögrupi vastutavad liikmed (valdkonna juhid) ja töögrupi teised liikmed 

valitakse koos MKM-i ning kodifitseerimise töögrupi juhi poolt, et moodustada hästi toimiv 

meeskond. Töögrupi juhi ja liikmete töö on tasustatav ning MKM sõlmib selles osas vastavate 

isikutega lepingud. Töögrupi liikmete arvu määramiseks konsulteerivad MKM ja töögrupi juht 

omavahel ning vajadusel ka teiste ministeeriumide ja ametitega, kelle vastutusala ettevõetav 

mereõiguse kodifitseerimine puudutab. 

Mereõiguse kodifitseerimise käigus on vaja saavutada hea koostöö töögrupi juhi ja liikmete vahel 

ühelt poolt ning MKM-i ja teiste asjassepuutvate ministeeriumide ning ametite vahel teiselt poolt 

(KKM, Välisministeerium, JUM, Siseministeerium, VTA, PPA jm), mis peavad ka omalt poolt 

panustama mereõiguse kodifitseerimisse oma kompetentsi, kogemuste ja teadmistega. MKM 

korraldab ja koordineerib ministeeriumide ja ametite panustamist mereõiguse kodifitseerimise 

töösse ja vajadusel aitab kodifitseerimise töögrupi juhil saada vajalikku informatsiooni ja panust 

teistest ajassepuutuvatest ministeeriumidest ning ametitest. Kodifitseerimise töögrupi ülesandeks 

on läbi viia mereõiguse kodifitseerimiseks kõik vajalikud tegevused kuni seaduseelnõude ja 

nende seletuskirjade ning juurdekuuluvate muude materjalide esitamiseni MKM-le ametlikuks 

kooskõlastamiseks. Töögrupp toetab ka esitatud eelnõude edasist menetlust ja konsulteerib 

MKM-ga. Eelnõude ametliku kooskõlastuse järel võtab aga MKM nende menetlemise juhtimise 

ja korraldamise täielikult üle. 

Kodifitseerimise töögrupp võib kodifitseerimise käigus kaasata teatud spetsiifiliste 

valdkondadega seoses või muude kodifitseerimise tööga seotud teemade analüüsiks eksperte, kes 

kodifitseerimise töögruppi ei kuulu. Eksperte võib vaja olla kaasata ka välismaalt, näiteks 

kontseptsiooni või seaduseelnõu ekspertiisi tegemiseks. Töögrupi juht kooskõlastab tasulise 

ekspertiisi tellimise eelnevalt kodifitseerimiskomisjoni juhiga, kes omakorda kooskõlastab selle 

MKM-ga. Mereõiguse kodifitseerimise käigus võib tekkida ka vajadus uute isikute kaasamiseks 

töögrupi liikmete hulka. Uute töögrupi liikmete kaasamise põhjendatud taotluse teeb töögrupi 

juht kodifitseerimiskomisjoni juhile, kes selle omakorda edastab võimalikult ruttu MKM-i 

pädevatele isikutele heakskiitmiseks.  
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2. Detailse tegevuskava koostamine 

Mereõiguse kodifitseerimise töögrupi esmaseks tööks on kodifitseerimise detailse tegevuskava 

väljatöötamine. Kodifitseerimise detailne tegevuskava esitatakse kodifitseerimiskomisjonile 

arutamiseks ja kodifitseerimiskomisjoni ettepanekute põhjal võib töögrupp seda tegevuskava 

muuta. Peale kodifitseerimiskomisjoni arutelu esitatakse kodifitseerimise detailne tegevuskava 

kinnitamiseks MKM-le. Peale ministeeriumi kinnituse saamist võib alustada kodifitseerimise 

tegevusi vastavalt sellele tegevuskavale. 

Vastavalt kodifitseerimise käskkirja seletuskirja39 punktile 2.9.11. tuleb kodifitseerimise detailses 

tegevuskavas käsitleda järgmisi küsimusi:  

a) milliseid töid ja millise ajakava alusel tehakse;  

b) milline on kaasamise kava;  

c) kokkuleppimine seaduse esialgses struktuuris, mis võetakse töö aluseks;  

d) töögrupi liikmete vahel analüüsivaldkondade ja -ülesannete jagamine;  

e) seaduse reguleerimisala ja kodifitseeritavate aktide/normide piiritlemine;  

f) prognoositav kava eelarve tegevuste lõikes. 

Kodifitseerimise detailse tegevuskava ühe osana tuleb koostada mõjude hindamise läbiviimise 

tegevus- ja ajakava (kodifitseerimise käskkirja p. 2.9.11.4) a)). Kodifitseerimise detailne 

tegevuskava võib sätestada või reguleerida ka muid punkte, mis on seotud kodifitseerimise 

tegevuse läbiviimisega. Kodifitseerimise detailse tegevuskava väljatöötamise käigus on soovitav 

sama-aegselt läbi viia mereõiguse kodifitseerimise esialgne kontseptuaalne analüüs ja püstitada 

lähtekohad, mis puudutavad mereõigust reguleerivate koodeksi ja seaduste süsteemi 

määratlemist, laevaregistrite süsteemi täiendamist või muutmist ja laevaregistrite ülesehitust ning 

selle registri õigusliku regulatsiooni asukohta. Selle eelpool märgitud detailse tegevuskava ja 

sellega seotud esmase kontseptuaalse analüüsi arutab töögrupp ühiselt läbi, et saada ühtne 

arusaam mereõiguse kodifitseerimise alustest ja tööde ajagraafikust.  

Töögrupi juht korraldab ja juhib detailse tegevuskava ja kontseptuaalse analüüsi koostamist ning 

määrab töögrupi liikmetega arutades igaühele ülesandeid selle tööga seoses. Kodifitseerimise 

detailne tegevuskava sätestab kodifitseerimise töö teemavaldkonnad (blokid – näiteks: laevad ja 

                                                 
39 Kodifitseerimise käskkirja seletuskiri on kättesaadav: http://www.struktuurifondid.ee/struktuuritoetuse-seaduse-
meetmepohised-oigusaktid-2/, punkt 12.2 (15.09.2015). 
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meresõit, merekeskkonna kaitse, merevööndid jms.) ja vastavalt vajadusele selle teemavaldkonna 

eest ühe töögrupi liikme peamiseks vastutajaks (peavastutaja), kes korraldab, koordineerib ja 

juhib selle teemavaldkonnaga tegelevate töögrupi liikmete tööd ja teemavaldkonna 

kodifitseerimisega seonduvaid vajalikke tegevusi.  

Peavastutaja koordineerib kodifitseerimise käigus tema teemavaldkonnas tõusetuvaid 

üldküsimusi (mis ei kuulu üksnes teemavaldkonna reguleerimisalasse või puudutavad mereõiguse 

kodifitseerimise küsimusi laiemalt, nt terminoloogia ühtlustamist) töögrupi juhiga ja juhi 

ettepanekul ka teiste teemavaldkondade peavastutajatega.  

Töögrupp võib detailse tegevuskava väljatöötamisel muuta käesolevas lähteülesandes välja 

toodud üksikute revisjoni objektide jaotust, kui selleks on mõjuvad põhjused. Töögrupp võib ka 

laiendada mereõiguse kodifitseerimise käigus teostatavat revisjoni objekti ning lisada 

kodifitseerimise käigus analüüsitavate teemade hulka täiendavaid analüüsi valdkondi, õigusakte 

ja üksikküsimusi. Selline laiendav tegevus peab olema põhjendatud. Kui selline laiendav tegevus 

toob kaasa lisakulusid, peab see olema eelnevalt kooskõlastatud kodifitseerimiskomisjoniga ja 

heaks kiidetud MKM-i poolt. Kodifitseerimise detailses tegevuskavas määratletakse 

kodifitseerimise töö iga ala-etapi eesmärgid ja oodatavad tulemused. 

Detailses tegevuskavas kirjeldatakse kodifitseerimise töögrupi töökorraldust ja töögrupi juhi, 

peavastutajate ja teiste liikmete vahelist üldist ülesannete ja kohustuste jaotust, töögrupi otsuste 

tegemise aluseid, kasutatavaid infokanaleid, tööde koordineerimist jms. Vastavalt 

kodifitseerimise käskkirja punktile 2.9.11 10) tuleb detailses tegevuskavas kokku leppida, kuidas 

toimub koostöö töögrupi ja kodifitseerimiskomisjoni vahel.  

Detailne tegevuskava tuleks välja töötada vähemalt 3 kuu jooksul kodifitseerimise töögrupi 

tegevuse alustamisest. Detailse tegevuskava projekt esitatakse kodifitseerimiskomisjonile 

arutamiseks ja alles peale seda MKM-le kinnitamiseks. Detailse tegevuskava arutamine 

kodifitseerimiskomisjonis toimub mitte hiljem kui 7 päeva jooksul peale selle esitamist ning 

seejärel tuleb esitada see vajadusel töögrupi poolt täiendatult või muudetult (lähtuvalt töögrupi 

otsusest) kodifitseerimiskomisjoni juhi poolt mitte hiljem kui 7 päeva jooksul peale selle 

arutamist MKM-le kinnitamiseks. MKM vaatab tegevuskava läbi ja annab tagasiside või 

heakskiidu mõistliku aja jooksul. Käesoleva lähteülesande üldise tegevuskava koostamisel 

eeldame, et kodifitseerimise detailse tegevuskava heakskiitmine ja kinnitamine ei võta aega 

rohkem kui 1 kuu (koos väljatöötamisega selle kinnitamiseni maksimaalselt 4 kuud). 
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Juhul kui kodifitseerimise töö käigus tekib tõsine vajadus kodifitseerimise detailse tegevuskava 

muutmiseks või täiendamiseks, siis töögrupi juht esitab need tegevuskava muutmise ettepanekud 

viivitamatult kodifitseerimiskomisjonile arutamiseks ning kodifitseerimiskomisjoni juht esitab 

need omakorda kiiremas korras MKM-le heakskiitmiseks. 

 

3. Analüüsi etapp 

Analüüsi etapp on mereõiguse kodifitseerimisel sisulise töö alguseks. Analüüsi etapi 

üldeesmärgiks on põhjalikult, sisuliselt ja süsteemselt ning õigusvõrdlevalt analüüsida 

mereõiguse regulatsioone ja selle tulemusena tuvastada nende otstarbekus, õigusselgus ja 

vastavus praktika vajadustele. Samuti hinnatakse selle käigus vajadusel Eesti mereõiguse 

siseriiklike normide kooskõla EL vastavate regulatsioonidega ning vastavust rahvusvahelistele 

konventsioonidele, millega Eesti on ühinenud. Analüüsi etapi töö tulemusena tehakse 

ettepanekud Eesti kehtiva õiguse muutmiseks.  

Analüüsitavad teemad on valdkonniti määratletud käesoleva lähteülesande mereõiguse 

kodifitseerimise revisjoni objektidena eraldiseisvalt laevanduse, laevaregistrite ja kaubandusliku 

meresõidu valdkonna osana (1. sisuline blokk), rahvusvahelise avaliku mereõiguse ja 

merevööndite valdkonna osana (2. sisuline blokk) ning merekeskkonna kaitse valdkonna osana 

(3. sisuline blokk). Analüüsi etapis tuleb koostada iga teema valdkondlik analüüs, mille põhjal 

koostatakse vajadusel mereõiguse kodifitseerimise terviklik analüüs.  

Nii valdkondlikud analüüsid kui ka terviklik analalüüs peavad vastama Vabariigi Valitsuse 

22.12.2011 määruse nr 180 „Hea õigusloome ja normitehnika eeskiri“ (HÕNTE)40 mõistes 

väljatöötamiskavatsusele. Analüüsid peavad sisaldama probleemide ja nende alternatiivsete 

lahendusvariantide õigusvõrdlevat analüüsi ja eelistatavat lahendust koos põhjendusega 

(kodifitseerimise käskkirja seletuskirja p. 2.9.11). Analüüsi etapi töö tulemusena tuleb välja 

pakkuda valdkondlikel analüüsidel baseeruv terviklik, süsteemne ja õigusselge lahendus 

mereõiguse terviklikuks reguleerimiseks, mis vormistatakse tervik-analüüsina. Analüüsid võivad 

jääda ka valdkondlikeks, kui otsustatakse mereõiguse kodifitseerimisega edasi minna 

valdkondade kaupa. Siiski peab valdkondlik analüüs igal juhul arvesse võtma lähteülesandes 

                                                 
40 Hea õigusloome ja normitehnika eeskiri. -  RT I, 29.12.2011, 228. 
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välja toodud mereõiguse kodifitseerimise laiemat perspektiivi.  

Analüüsid sisaldavad ettepanekuid kehtivate mereõiguse regulatsioonide lihtsustamise, vajadusel 

täiendamise, kaasaaegseks muutmise ning ühtlustamise viiside kohta. Analüüsid käsitlevad 

terminoloogia ühtlustamist ja vajadusel selle uuendamist. Analüüsi etapis tuleb läbi viia kõigi 

mereõiguse kodifitseerimise käigus pakutavate lahendusvariantide esialgne mõjude hinnang 

(kodifitseerimise käskkirja seletuskirja p.2.9.11). Kui selle esialgse mõjude hinnangu tulemusena 

tuvastatakse mereõiguse kodifitseerimise käigus väljapakutud lahenduste olulised mõjud, siis 

tuleb analüüsida neid mõjusid põhjalikumalt edasi kontseptsiooni koostamise etapis. Mõjude 

esmase esialgse hindamise viivad selles etapis läbi vastavat valdkonda analüüsivad töögrupi 

liikmed koostöös mõjude hindamise ekspertidega (kas kompetentse töögrupi liikme poolt või 

väljaspoolt tellitava teenusena). 

Analüüsid peab heaks kiitma töögrupi liikmete enamus, sealhulgas töögrupi juht. 

 

3.1. Ettepanekud, arvamused analüüsi etapis 

Analüüsi käigus võetakse seisukoht kõikide lähteülesandes sisalduvate huvigruppide ettepanekute 

kohta. Eelkõige peab kodiftiseerimise teemade valdkondlik analüüs käsitlema tehtud 

ettepanekuid, millel on selle analüüsitava valdkonnaga kokkupuude. Seda nõuet tuleb järgida nii 

käesoleva lähteülesande ettevalmistamise käigus esitatud ettepanekute kohta kui ka muude 

lähteülesandes sisalduvate ettepanekute kohta, mis esitatakse lähteülesande avaliku arutelu 

käigus. Siinjuures tuleb analüüsi käigus selgitada, kuidas ja miks on mingit ettepanekut arvesse 

võetud, ja kui ettepanek jäetakse arvestamata, siis on vaja seda põhjendada. 

Huvigruppide ettepanekute arvesse võtmise ja arvestamata jätmise ning selle põhjuste kohta 

koostatakse tabel, mis vastab HÕNTE nõuetele. Kui mõni huvigrupi poolt esitatud ettepanek ei 

puuduta ühtegi lähteülesande analüüsi teemat, siis tuleb selle ettepaneku osas võtta eraldi 

seisukoht. Selle seisukoha analüüsi ja selles osas ettepaneku töögrupile teeb see töögrupi liige, 

kelle teemavaldkonnale on see ettepanek kõige lähemal. Kui see ei ole tuvastatav või ettepanek 

puudutab mitut teemavaldkonda, siis määrab töögrupi juht selle ettepaneku osas analüüsi tegeva 

ja seisukohta kujundava töögrupi liikme. Mereõiguse kodifitseerimise revisjoni objektidega 

mitteseotud ettepanekuid ei pea analüüsima. Siiski tuleb sellelgi juhul esitada põhjendus, miks 

ettepanekut ei analüüsita. 
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Analüüsi etapis tuleb koguda teavet teiste riikide kogemustest valdkondades, mis on Eesti 

mereõiguse kodifitseerimisel olulised. See hõlmab näiteks kirjandust, andmebaase, 

tutvumisvisiite, külalislektorite esinemisi, seminare, konverentse. 

 

3.2. Analüüsile esitatavad nõuded 

Mereõiguse analüüsimisel ja seisukohtade ning ettepanekute väljatöötamisel tuleb võtta arvesse 

järgmisi põhimõtteid: 

1) Kodifitseerimise eesmärgiks on korrastada kodifitseeritavat õiguse valdkonda nii, et 

õiguskord muutuks selgemaks ja seeläbi oleks vajamineva regulatsiooni leidmine õiguse 

rakendajale lihtsam (Kodifitseerimismetoodika p. 1).  

2) Kodifitseerimise käigus tuleb leida võimalus mereõiguse normide vahelise loogilise ja 

arusaadava süsteemi loomiseks. 

3) Kodifitseerimise eesmärgiks on ühtlustada kodifitseeritava valdkonna õigusliku 

regulatsiooni kvaliteeti (Kodifitseerimismetoodika p. 1).  

4) Kodifitseerimisel tuleb ebamõistlikud ja mitte-efektiivsed regulatsioonid tunnistada 

kehtetuks ja asendada vajadusel uutega. 

5) Kodifitseerimise käigus tuleb püüda leida võimalusi, kuidas olemasolevaid tarbetuid 

protseduure ja põhjendamatuid nõudeid lihtsustada nii, et soovitud eesmärgi 

saavutamiseks kulub kokkuvõttes vähem aega tingimusel, et olulised õigushüved on 

jätkuvalt kaitstud (Kodifitseerimismetoodika p. 4).  

6) Kodifitseerimise käigus tuleb otsida võimalusi halduskoormuse vähendamiseks ja e-

lahenduste rakendamiseks. 

7) Kodifitseerimise käigus on vaja kaotada kehtivate õigusaktide terminoloogilised 

vastuolud, ühtlustada ja vajadusel uuendada termineid, seda ka erinevates valdkonna 

seadustes ning saavutada selgem õiguskeel.  

8) Kodifitseerimise eesmärk ei ole tingimata kehtivate õigusnormide muutmine, täiendamine 

või ümberstruktureerimine, kuid see võib mitmel juhul osutuda vajalikuks 

(Kodifitseerimismetoodika p. 1). 

9) Kodifitseerimise käigus muudetavad regulatsioonid peavad olema õigusselged, 

vastuoludeta ja mitte põhjustama olulisi tõlgendusraskuseid, samas ei tohiks seaduseid 

liiga detailsete regulatsioonidega üle koormata (Kodifitseerimismetoodika p. 1). 
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10) Kodifitseeritava valdkonnaga puutumust omavad seadused peavad olema omavahel 

kooskõlas ja õigusselged. Tähelepanu tuleb pöörata kodifitseerimise revisjoni objektiks 

olevate merekeskkonna kaitse normide, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja 

veeseaduse omavahelisele haakuvusele ja õigusselgusele. Vajadusel tuleb teha 

ettepanekud ka mereõigusega puutumust omavate seaduste muutmiseks.  

11) Kodiftiseerimise käigus tuleb analüüsida mereõiguse osas eksisteerivat olulist Eesti 

kohtupraktikat, eelkõige asjassepuutuvat Riigikohtu praktikat.  

12) Kodifitseerimise käigus tuleb analüüsida kehtivate ja uute muudetavate või täiendatavate 

regulatsioonide vastavust EL õigusele (primaarõigus, sekundaarõigus, Euroopa Kohtu 

praktika) ja asjakohastele rahvusvahelistele konventsioonidele. 

13) Nii kehtivad kui mereõiguse kodifitseerimise käigus välja pakutavad uued regulatsioonid 

peavad olema põhiseadusega kooskõlas. 

14) Analüüsis tuleb arvestada valdkonda puudutavate arengu- ja strateegiadokumentidega, 

näiteks Eesti Merenduspoliitika 2012-2020, Eesti Euroopa Liidu poliitika aastateks 2015-

2019, samuti EL vastava ala suundadega ja poliitikatega. Analüüsis peab lisaks selgitama, 

kuidas vastavad kodifitseerimise käigus väljapakutavad muudatused, täiendused või muud 

lahendused nendele alusdokumentidele. 

15) Analüüsis tuleb võimalikult suures ulatuses ja värskema tulemuse põhjal arvesse võtta 

kodiftiseerimise revisjoni ja analüüsi läbiviimise ajal nii Eestis kui ka EL-is menetletavaid 

õigusaktide eelnõusid, mis omavad puutumust analüüsitavate teemadega. 

16) Analüüs peab olema õigusvõrdlev valdkonna edukate riikide parimate praktikatega. Selles 

osas tuleb ka analüüsida ja kaaluda, kas teistes õiguskordades reguleeritud, kuid Eestis 

reguleerimata küsimused vajaksid ka siin mingil moel õigusaktides sätestamist. Oluline 

on teiste riikide kogemuse kasutamine Eesti mereõiguse muudatuste kavandamisel.  

17) Lisaks tuleb analüüsis käsitleda Läti, Soome, Rootsi, Norra, Suurbritannia, Saksa ja 

Hollandi vastavat õiguslikku raamistikku, kui see on analüüsitavast valdkonnast lähtudes 

asjakohane ja mõistlikke pingutusi tehes võimalik. Vastava riigi osas tuleks etteantud 

valdkonna analüüs ära teha niivõrd kui seda on konkreetse teema või üksikküsimuse 

juures eraldi nõutud. 

18) Analüüsi käigus tuleb kaaluda ka erinevaid õiguslikke ja mitte-õiguslikke 

reguleerimisvõimalusi ning teostada nende sobivuse ja rakendatavuse analüüs.  

19) Kodifitseerimise käigus tuleb kaardistada analüüsitava valdkonna rakendusaktid ja 

kaaluda nende muutmise vajadust. Õiguslik reguleerimine peab toimuma võimalikult 
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madalal tasemel, et mitte koormata seadusi liigse detailsuse ja ülemääraste tehniliste 

aspektidega. Samas peab järgima õiguspõhimõtet, et isikute osas kehtestatavad 

kohustused, keelud ja vastutus peab olema sätestatud seadustes.  

 

3.3. Muudatusettepanekud ja seaduseelnõude väljatöötamise ettepanekud  

Kui mereõiguse analüüsi tulemusel saab selgeks mingi valdkonna kehtiva õiguse muutmise 

vajadus või uue õigusliku regulatsiooni kehtestamise vajadus, siis tuleb selle valdkonna 

peavastutajal juba analüüsi etapis välja töötada ja esitada töögrupile esialgsed ettepanekud 

kehtiva regulatsiooni muutmiseks või uue regulatsiooni kehtestamiseks. Vastavad 

muudatusettepanekud või uue seaduseelnõu tegemise ettepanekud tuleb selle valdkonna 

peavastutajal (vajadusel koos mõne töögrupi liikmega) välja töötada ka juhul, kui seda peab 

vajalikuks töögrupi juht.  

Selline muudatusettepanek või seaduseelnõu tegemise ettepanek ei pea selles analüüsi etapis 

olema tehtud eelnõu ja seletuskirjana või eelnõu kontseptsioonina HÕNTE mõttes. Siiski peab 

vastav muudatusettepanek või uue seaduseelnõu väljatöötamise ettepanek olema piisavalt 

detailne, et oleks võimalik hinnata selle vajalikkust ja eeldatavaid mõjusid. 

Muudatusettepanekutele lisatakse põhjendus koos selgitusega, kuidas muudatusettepanek 

kehtivat õigust lihtsustab või muudab paremaks. Lubatud on esitada ka alternatiivsed 

muudatusettepanekud koos töögrupi enamuse eelistuse ja selle põhjendusega. Seaduseelnõu 

väljatöötamise ettepanekule lisatakse põhjendus koos selgitusega, miks vastavat valdkonda või 

küsimust ei saa või ei ole mõistlik reguleerida muul moel kui uue seaduse vastuvõtmisega. 

 

3.4. Analüüsi heakskiitmine töögrupis, arutamine kodifitseerimiskomisjonis, 

heakskiitmine ministeeriumi poolt ning avalik konsultatsioon ja ametlik 

kooskõlastamine 

Kodifitseerimise töö käigus valminud analüüsid vajavad enne kodifitseerimiskomisjonile 

arutamiseks esitamist töögrupi liikmete enamuse ja töögrupi juhi heakskiitu. 

Kodifitseerimise käigus valminud analüüsid esitab töögrupi juht arutamiseks 

kodifitseerimiskomisjonile. Kodifitseerimiskomisjoni liikmete roll seisneb analüüsi 
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ülevaatamises ja arutamises töögrupi juhi ja peavastutajatega ning töögrupile mittekohustuslike 

soovituste, märkuste ja ettepanekute esitamises (kodifitseerimise käskkirja p 2.9.12 9)).  

Peale analüüsi arutelu kodifitseerimiskomisjonis esitatakse analüüs MKM-le kinnitamiseks. 

Kodifitseerimise töögrupp võib töögrupi juhi ettepanekul omal algatusel analüüsi arutelu järel 

parandada või täiendada lähtuvalt kodifitseerimiskomisjoni soovitustest, märkustest või 

ettepanekutest. MKM-i nõudmisel tuleb töögrupil analüüsi muuta või täiendada. Sellisel juhul 

tuleb see muudetud või täiendatud analüüs mõistliku aja jooksul uuesti ministeeriumile 

heakskiitmiseks esitada. 

Peale analüüsi heakskiitmist MKM-i poolt esitatakse analüüs avalikule arutelule ja seejärel 

ametlikule kooskõlastamisele. Need tegevused viib läbi MKM, kuid ministeeriumi nõudmisel 

valmistab töögrupp ette vajalikud materjalid nende tegevuste läbiviimiseks. Seejärel toimub 

töögrupis avalikult arutelult ja kooskõlastamiselt laekunud tagasiside läbivaatamine, arutamine ja 

analüüs. Töögrupp võib korraldada kohtumisi huvigruppide ja teiste ministeerimumide ja 

ametitega esitatud arvamuste, märkuste ja ettepanekute arutamiseks ja läbirääkimiseks. Töögrupi 

juhi palvel korraldab need kokkusaamised MKM ja neil osaleb ka ministeeriumi esindaja. 

Töögrupi ülesandeks on tabeli koostamine saadud ettepanekute, märkuste ja arvamuste kohta. See 

tabel peab sisaldama nii töögrupi poolt avalikule arutelule järgnenud analüüsi täiendamisel ja 

parandamisel arvestatud ettepanekuid, märkusi ja arvamusi koos arvestamise viisi selgitusega kui 

ka arvestamata jäetud ettepanekuid, märkusi ja arvamusi koos põhjendustega, miks need jäeti 

arvestamata. 

Kui analüüsi tuleb vastavalt avaliku arutelu ja ametliku kooskõlastuse tulemustele töögrupi 

otsusel parandada või täiendada, siis vajab ka see parandatud või täiendatud analüüs MKM-i 

heakskiitu. Kui selles analüüsis tehakse põhimõttelised või olulised muudatused, siis tuleb 

muudetud analüüs esitada kodifitseerimiskomisjonile arutamiseks ja alles seejärel uuesti MKM-le 

lõplikuks kinnitamiseks. MKM peab andma koos analüüsi kinnitamisega töögrupile juhtnöörid, 

millistel analüüsis pakutud alternatiivsetel lahendustel (kui on alternatiivid) peab koostatav 

mereõiguse kodifitseerimise kontseptsioon põhinema. Siiski võib veel selles kodifitseerimise töö 

järgus olla kaalutavaid lahendusi rohkem kui üks ja sellisel juhul on enne lõpliku otsuse tegemist 

vaja kontseptsiooni etapis läbi viia oluliste mõjude analüüs. 
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4. Kontseptsiooni koostamise etapp 

Peale analüüsi lõplikku kinnitamist MKM-i poolt asub töögrupp sellest analüüsist lähtuvalt 

koostama mereõiguse kodifitseerimise ja sellega seotud seaduseelnõu(de) kontseptsiooni. 

HÕNTE § 1 lg 3 kohaselt koostatakse juhul, kui kavandatava seaduseelnõu sisul on Eesti 

õiguskorras põhimõtteline tähendus, pärast väljatöötamiskavatsuse kooskõlastamist ja enne 

seaduseelnõu normide kujundamist eelnõu õiguslikke valikuid kajastav seaduseelnõu 

kontseptsioon. 

Normitehnika käsiraamat selgitab: „Põhimõttelise tähendusega seaduseelnõu normide 

kujundamise eel tuleb koostada eelnõu õiguslikke valikuid kajastav eelnõu kontseptsioon. Eelnõu 

kontseptsioon sarnaneb olemuslikult seaduseelnõu seletuskirjaga, kus lahendatav probleem on 

põhjalikult lahti seletatud ning hinnatud kaasnevaid mõjusid. Kontseptsiooni koostamine 

võimaldab vältida olukorda, kus põhimõtteliste küsimuste üle tuleb arutleda etapis, kui eelnõu 

koos seletuskirjaga on juba valmis. Seega tuleb pärast VTK kooskõlastamist põhimõttelise 

tähendusega küsimused läbi arutada kontseptsiooni järgus ning alles seejärel asuda sätete 

sõnastamise juurde. Kui kontseptsioon koostatakse seaduseelnõu seletuskirja nõudeid järgides, 

siis on sisuliste otsuste kujundamise järel ja enne normide sõnastamist võimalik seda seletuskirja 

kavandina kasutada.“ 41 

 

Riigikogu 23.2.2011 otsuse „Õiguspoliitika arengusuunad aastani 2018”42 lisa punkt 7.1 sätestab 

seaduseelnõu kontseptsiooni koostamiseks järgmised põhimõtted:  

„7.1. Kõigi põhimõttelise tähendusega seaduseelnõude normide kujundamise eel tuleb koostada 

eelnõu õiguslikke valikuid kajastav eelnõu kontseptsioon (analoogne valge raamatuga Euroopa 

Liidu otsustusprotsessis), milles:  

7.1.1. kirjeldatakse valitavat õiguslikku meedet selle sisu täielikult avaval viisil;  

7.1.2. analüüsitakse kontseptsiooni põhjal kavandatava seaduseelnõuga kaasnevaid olulisi 

mõjusid;  

7.1.3. selgitatakse regulatsiooni loomisel kehtivat põhiseadusest, rahvusvahelisest õigusest ja 

rahvusvaheliste organisatsioonide poolt kehtestatud õigusaktidest või soovitustest tulenevat 

õiguslikku olukorda;  

                                                 
41 Normitehnika käsiraamat, kättesaadav: http://www.just.ee/et/eesmargid-tegevused/oiguspoliitika/normitehnika-
kasiraamat (15.09.2015), lk 6. 
42 Õiguspoliitika arengusuunad aastani 2018. - RT III, 07.03.2011, 1. 
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7.1.4. võrreldakse parimaks peetavat lahendust sellega, kuidas selliseid probleeme lahendatakse 

Eestiga õiguslikult, kultuuriliselt ja ühiskonnakorralduslikult sarnaste riikide õiguskordades;  

7.1.5. hinnatakse seaduseelnõus valitud lahenduse rahvusvahelist konkurentsivõimet selleks 

rahvusvaheliste organisatsioonide poolt kasutatavate või üldtunnustatud metoodikate alusel;  

7.1.6. hinnatakse seaduseelnõus valitud lahenduse sobivust kehtivasse õiguskorda, nagu eelnõu 

haakuvust Eesti õiguskorras kehtivate üldiste põhimõtete ja juba heakskiidetud lahendustega.“. 

Seaduseelnõu(de) kontseptsiooni koostamine on analüüsi ning seaduseelnõu ja seletuskirja 

koostamise etappide vaheline etapp. Kontseptsioon on mereõiguse kodifitseerimise ja 

seaduseelnõu(de)ga seoses eelpool märgitud põhimõtteliste küsimuste kirjeldamine, 

põhjendamine, selgitamine, võrdlemine ja hindamine ning sisaldab võrreldes analüüsiga 

täiendavat informatsiooni. Kontseptsioonis käsitletakse põhjalikumalt analüüsi etapi tulemusel 

välja valitud eelistatud seaduseelnõu(de) lahendusvarianti või lahendusvariante. Kui välja on 

valitud mitu võimalikku lahendust, tuleb neid mõlemaid kontseptsioonis põhjalikumalt 

analüüsida ja hinnata, et selle kontseptsiooni põhjal oleks võimalik valida parim lahendus.  

Töögrupp võib kontseptsiooni etapis välja pakkuda täiendavaid lahendusi, mida analüüsis ei ole 

välja toodud. Kontseptsiooni etapis tuleb läbi viia kõigi selleks hetkeks teadaolevate oluliste 

mõjude analüüs. Sellele järgnevas eelnõu ja seletuskirja koostamise etapis viiakse läbi üksnes 

täiendavalt selgunud oluliste mõjude analüüs. Kontseptsioonis kirjeldatakse ja põhjendatakse, 

millisel viisil vajavad valdkondlikud rakendusaktid muutmist või millised uued rakendusaktid 

tuleb vajadusel kehtestada või millised olemasolevad rakendusaktid tuleb kehtetuks tunnistada 

(sõltuvalt vastavate analüüside tulemustest). Kontseptsiooni etapis ei ole vaja uute rakendusaktide 

kavandit esitada. Kontseptsiooni etapi eesmärk on teha valik seaduseelnõu ühe konkreetse 

lahendusvariandi kasuks. Kontseptsiooni etapis peab toimuma muudatustega kaasnevate mõjude 

hindamine (vt. Mõjude hindamise metoodika43 lk 9 ja HÕNTE § 46 j, § 1 lg 3). Kontseptsiooni 

etapi mõjude hindamine hõlmab eelnevas analüüsi etapis või kontseptsiooni etapis tuvastatud 

oluliste mõjude osas põhjaliku analüüsi läbiviimist. 

Kontseptsiooni väljatöötamisel peavad olema hinnatud ja analüüsitud võimalikult paljud mõjud. 

Mõjude hindamise ja vastava analüüsi korraldab töögrupp koostöös mõjude hindamise 

ekspertidega. Töögrupp koostab oluliste mõjude analüüsiks vajaliku lähteülesande. 

                                                 
43 Vabariigi Valitsuse reglemendi alusel kinnitatud mõjude hindamise metoodika, kättesaadav: 
http://www.just.ee/et/eesmargid-tegevused/oiguspoliitika/oigusaktide-moju-analuus (15.09.2015). 
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Kontseptsioonile lisatakse asjassepuutuva EL õiguse ja Eesti kehtiva õiguse ning väljapakutavate 

muudatuste vastavuse tabelid. 

Kodifitseerimise käigus valminud kontseptsiooni esitab töögrupi juht arutamiseks 

kodifitseerimiskomisjonile. Kodifitseerimiskomisjoni liikmed arutavad töögrupi juhi (ja 

vajadusel ka peavastutaja(te)) osalusel esitatud kontseptsiooni ja võivad teha töögrupile 

mittekohustuslikke soovitusi, märkuseid ja ettepanekuid. Peale kontseptsiooni arutelu 

kodifitseerimiskomisjonis esitatakse see MKM-le kinnitamiseks. MKM-i põhjendatud nõudmisel 

tuleb töögrupil kontseptsiooni muuta või täiendada. Sellisel juhul tuleb see muudetud või 

täiendatud kontseptsioon mõistliku aja jooksul uuesti ministeeriumile heakskiitmiseks esitada. 

Pärast kontseptsiooni heakskiitmist MKM-i poolt esitatakse analüüs avalikule arutelule ja seejärel 

ametlikule kooskõlastamisele. Need tegevused viib läbi MKM. Ministeeriumi nõudmisel 

valmistab töögrupp ette vajalikud materjalid nende tegevuste läbiviimiseks. Seejärel toimub 

töögrupis avalikult arutelult ja kooskõlastamiselt laekunud tagasiside läbivaatamine, arutamine ja 

analüüs. Sellest lähtuvalt võib töögrupp kontseptsiooni või selle osasid lahendusi muuta. 

Kontseptsiooni või selle oluliste osade või põhimõtteliste lahenduste muutmise korral esitatakse 

see kontseptsiooni dokument uuesti MKM-le lõplikuks kinnitamiseks. 

 

5. Eelnõu ja seletuskirja koostamise etapp 

Peale kontseptsiooni heakskiitmist või selle muutmisel lõplikku kinnitamist MKM-i poolt alustab 

töögrupp seaduseelnõu(de) ja selle seletuskirja(de) ettevalmistamist vastavalt 

heakskiidetud/kinnitatud kontseptsioonile ja MKM-i juhtnööridele. Seaduseelnõu(d) ja 

seletuskiri(jad) peavad olema tehtud vastavalt HÕNTE nõuetele. Kui eelnõus sätestatud 

lahendused erinevad analüüsis või kontseptsioonis esitatud ja väljavalitud eelistatud lahendustest 

ja tehtud ettepanekutest, siis tuleb seletuskirjas neid erinevusi selgitada ja põhjendada (HÕNTE § 

42 lg 2). 

Seoses mereõiguse analüüsi teostamise ja kontseptsiooni väljatöötamise etappidega väljatoodud 

eespool kirjeldatud põhimõtted ja tegevused kehtivad eelnõu(de) ja selle seletuskirja(de) 

tegemiseks. Eelnõu(de)le ja seletuskirja(de)le peab töögrupp korraldama keelelise ja 

normitehnilise toimetamise enne nende esitamist MKM-le ja nende ametlikule kooskõlastamiseks 

edastamiseks (kodifitseerimise käskkirja seletuskirja p 2.9.11 18)). Selle keelelise ja 
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normitehnilise toimetamise teostab MKM töögrupi juhi ettepanekul ning teeb selle ära vähemalt 

1 kuu jooksul peale vastava(te) eelnõu(de) ja seletuskirja(de) kättesaamist. 

Eelnõu koostamise etapis tuleb tegeleda ainult selliste mõjude esmase hindamisega ja selliste 

oluliste mõjude analüüsiga, mis ei ilmnenud kodifitseerimise töö eelmistes etappides analüüsi ja 

kontseptsiooni tegemise käigus. Mõjude esmase hindamise ja oluliste mõjude analüüsi tulemused 

peab töögrupp läbi töötama ja iga koostatava analüüsi, kontseptsiooni ja eelnõu juures arvesse 

võtma. Mõjude hindamise tulemused peab töögrupi juht koos peavastutajatega ka 

kodifitseerimiskomisjoniga läbi arutama. Nii kontseptsioon kui ka seaduseelnõu(d) peavad 

sisaldama ülevaadet seadus(t)e eeldatavatest mõjudest. Juhul kui seadus(t)e rakendamisega 

kaasnevad olulised mõjud, siis tuleb kontseptsioonile ja seletuskirjale lisada mõjude analüüsi 

aruanne vastavalt HÕNTE § 39, § 46, § 1 lg 3. Mõjude analüüsi aruanne on koos kontseptsiooni 

ja eelnõuga avaliku arutelu objektiks vastavalt Kaasamise hea tava44 p. 4.4. Koos seaduseelnõu 

seletuskirjaga esitatakse mereõiguse kodifitseerimisse puutuvate EL direktiivide ja Eesti kehtiva 

õiguse ning väljapakutavate muudatuste vastavuse tabelid. 

Kodifitseerimise töö käigus valmiud seaduseelnõu(d) ja seletuskiri(jad) vajavad enne 

kodifitseerimiskomisjonile arutamiseks esitamist töögrupi liikmete enamuse ja töögrupi juhi 

heakskiitu. Kodifitseerimise käigus valminud seaduseelnõu(d) ja seletuskirja(d) esitab töögrupi 

juht arutamiseks kodifitseerimiskomisjonile. Kodifitseerimiskomisjon arutab seaduseelnõu(sid) 

töögrupi juhi ja peavastutajatega. Kodifitseerimiskomisjon võib teha seaduseelnõu(de) osas 

töögrupile mittekohustuslike soovitusi, märkusi ja ettepanekuid. 

Peale seaduseelnõu(de) arutelu kodifitseerimiskomisjonis tuleb esitada seaduseelnõu(d) MKM-le 

kinnitamiseks. Kodifitseerimise töögrupp võib töögrupi juhi ettepanekul omal algatusel 

seaduseelnõu(d) peale selle arutelu parandada või täiendada lähtuvalt kodifitseerimiskomisjoni 

soovitustest, märkustest või ettepanekutest. MKM-i põhjendatud nõudmisel tuleb töögrupil 

seaduseelnõu(sid) muuta või täiendada. Sellisel juhul tuleb see muudetud või täiendatud 

seaduseelnõu mõistliku aja jooksul uuesti ministeeriumile heakskiitmiseks esitada. 

Peale seaduseelnõu(de) heakskiitmist MKM-i poolt tuleb esitada seaduseelnõu(d) avalikule 

arutelule ja seejärel ametlikule kooskõlastamisele. Need tegevused viib läbi MKM. Ministeeriumi 

nõudmisel valmistab töögrupp ette vajalikud materjalid avaliku arutelu ja ametliku kooskõlastuse 

                                                 
44 Kaasamise hea tava, kättesaadav: https://riigikantselei.ee/et/kaasamise-hea-tava (15.09.2015). 
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läbiviimiseks. Seejärel toimub töögrupis avalikult arutelult ja kooskõlastamiselt laekunud 

ettepanekute ja muu tagasiside läbivaatamine, arutamine ja analüüs. Töögrupp võib korraldada 

kohtumisi huvigruppide ja teiste ministeerimumide ja ametitega seaduseelnõu(de) osas esitatud 

arvamuste, märkuste ja ettepanekute arutamiseks ja läbirääkimiseks. Töögrupi juhi palvel 

korraldab need kokkusaamised MKM ja neil osaleb ka ministeeriumi esindaja. Töögrupi 

ülesandeks on tabeli koostamine seaduseelnõu(de) osas saadud ettepanekute, märkuste ja 

arvamuste kohta. See tabel peab sisaldama nii töögrupi poolt avalikule arutelule järgnenud 

seaduseelnõu(de) täiendamisel ja parandamisel arvestatud ettepanekuid, märkusi ja arvamusi 

koos arvestamise viisi selgitusega kui ka arvestamata jäetud ettepanekuid, märkusi ja arvamusi 

koos põhjendustega, miks need jäeti arvestamata. 

Kui seaduseelnõu(sid) tuleb vastavalt avaliku arutelu ja ametliku kooskõlastuse tulemustele 

töögrupi otsusel parandada või täiendada, siis vajab ka see parandatud või täiendatud 

seaduseelnõu MKM-i heakskiitu. Kui sellesse seaduseelnõusse tehakse põhimõttelised või 

olulised muudatused, siis tuleb see muudetud seaduseelnõu esitada kodifitseerimiskomisjonile 

arutamiseks ja alles seejärel uuesti MKM-le lõplikuks kinnitamiseks.  

 

6. Kaasamise ja kooskõlastamise korraldus 

Mereõiguse kodifitseerimise käigus toimub iga kodifitseerimise etapi MKM-i poolt heakskiidetud 

töö tulemuse avalik arutelu ja konsultatsioon huvigruppidega. Avaliku konsultatsiooni ja 

ametliku kooskõlastuse peavad läbima vähemalt analüüs, seaduseelnõu kontseptsioon ja 

seaduseelnõu (kodifitseerimise käskkirja p. 2.9.11 6)). Avaliku konsultatsiooni ja ametliku 

kooskõlastuse korraldab MKM. 

 

Riigikogu 23.2.2011 otsuse „Õiguspoliitika arengusuunad aastani 2018” lisa näeb huvirühmade 

kaasamise kohta ette järgmised põhimõtted:  

 „IV. Huvigruppide kaasamine: 

10. Regulatsioonist mõjutatud isikutega eelnõu põhilahenduste arutamine on vajalik nii 

eelnõu kõigi mõjude väljaselgitamiseks kui ka demokraatia põhimõttest tulenevalt.  

11. Aruteluks tuleb esitada nii eelnõu väljatöötamise kavatsus, eelnõu kontseptsioon kui 

ka eelnõu ise.  
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12. Kaasamine on efektiivne üksnes juhul, kui see toimub selgete formaliseeritud 

menetlusreeglite järgi. Seetõttu tuleb Vabariigi Valitsusel 2012. aasta lõpuks välja töötada 

ning kehtestada kõigile valitsusasutustele eelnõude avalikuks aruteluks esitamise ja 

arutelu tulemuste Riigikogule esitamise kord.“. 

HÕNTE § 1 lg 5 sätestab: „Väljatöötamiskavatsuse, kontseptsiooni ja seaduseelnõu 

ettevalmistamiseks huvirühmade ja avalikkuse kaasamine ning kooskõlastamine toimub 

reglemendis sätestatu ja reglemendi § 4 lõike 2 alusel kehtestatud kaasamise hea tava korras.“. 

Vabariigi Valitsuse reglemendi § 4 lõike 2 kohaselt kaasatakse eelnõu või muu küsimuse 

ettevalmistamisse asjassepuutuvad huvirühmad vastavalt kaasamise heale tavale, mille kinnitab 

Vabariigi Valitsus. Kaasamise hea tava on kinnitanud Vabariigi Valitsuse 29.12.2011 istungil. 

Kaasamise hea tava punkt 1.1 näeb ette, et “[v]alitsusasutused kaasavad huvirühmi ning 

avalikkust neid puudutavate otsuste kujundamisse, et tagada otsuste parim võimalik kvaliteet 

ning legitiimsus. “Kaasamise hea tava punkti 1.2 kohaselt seisneb kaasamine „otsuste 

kujundamisel huvirühmade ja avalikkuse informeerimises ja nendega konsulteerimises. 

Informeerimine seisneb huvirühmadele ja avalikkusele tasakaalustatud ja objektiivse 

informatsiooni edastamises, mis võimaldab mõista otsuse tegemise eesmärki ja 

lahendusvõimalusi. Avalik konsulteerimine seisneb huvirühmadelt ja avalikkuselt tagasiside 

küsimises poliitikakujundamise kõigis etappides, sealhulgas probleemide püstitamisel, 

eesmärkide kindlaksmääramisel, lahendusvõimaluste analüüsimisel ja otsuse kavandi 

koostamisel.“. 

Kaasamise hea tava punkt 2 sätestab:  

„1. Valitsusasutus hindab kavandatava otsuse mõju huvirühmadele ja ühiskonnale 

laiemalt vastavalt mõjude hindamise metoodikale ning otsustab kaasamise vajaduse, 

ulatuse ning ajastuse. Mõjude väljaselgitamiseks lähtutakse Vabariigi Valitsuse kinnitatud 

mõjude hindamise metoodikast.  

2. Valitsusasutus selgitab välja huvirühmad, keda väljatöötatav otsus mõjutab. 

Huvirühmaks võib olla nii füüsiliste isikute kogum kui ka juriidiline isik või 

mitteformaalne ühendus, keda kavandatav otsus võib mõjutada, kes osalevad otsuse 

rakendamisel või kellel on selgelt väljendatud huvid otsustatavas valdkonnas. Kaasamisel 

on oluline tagada huvide tasakaalustatud esindatus.  

3. Huvirühmade ringi laiendatakse kaasamise käigus vajaduse järgi. Osalemine ei eelda 
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juriidiliselt määratletud staatust või juriidilist suhet otsust ettevalmistava asutusega. 

Avalikkuse kaasamises võib esineda erinevusi huvirühmade kaasamisest kaasamise viisis 

ja ajastuses, lähtudes otstarbekusest.“. 

Kaasamise hea tava punkti 4.5 kohaselt selgitatakse huvirühmadele ja avalikkusele edastatavas 

teates avaliku konsultatsiooni avamise kohta, milleks otsuse eelnõu on vaja, milleks kaasamist 

korraldatakse, ootusi nendelt saadava tagasiside suhtes ning eelnõu edasist menetluskäiku, 

sealhulgas nimetatakse huvirühmad, keda on kaasatud, märgitakse need küsimused, mille kohta 

oodatakse huvirühmade seisukohti, nimetatakse huvirühmadele tagasiside andmise viisid ja 

tähtaeg ning kirjeldatakse kaasamise edasist käiku ja eelnõu edasist menetlust. 

Kaasamise hea tava punkti 6 kohaselt tuleb kaasatud huvirühmi mõistliku aja jooksul teavitada 

konsultatsiooni käigus saadud tagasisidest ja selle tulemusest, sh selgitada ettepanekute või 

märkustega arvestamist või põhjendada nendega arvestamata jätmist. 

Huvigruppide kaasamine tähendab kodifitseerimise käskkirja seletuskirja p 2.9.1 kohaselt 

järgmisi tegevusi: „Huvigruppide kaasamine – valdkondade spetsialistide (praktikud ja 

teoreetikud) kaasamine ekspertidena eelnõude väljatöötamisse; kodifitseerimise etapis (analüüs) 

kaasamise heale tavale vastava kaasamiskava väljatöötamine, hõlmates seda, keda, millal ja 

kuidas eelnõu koostamisse kaasatakse; huvigruppidega ühisarutelude ja seminaride korraldamine; 

avalikus veebis ülevaate pidamine töö käigust teavitamiseks ja olulisemate materjalide 

avaldamiseks, tutvustamiseks.“ 

Töögrupp peab kodifitseerimise käskkirja lisa (Kodifitseerimismetoodika) p 8 kohaselt koostama 

kodifitseerimise detailse tegevuskava ühe osana kaasamise kava: „Juba analüüsi algetapil selgitab 

töögrupp välja huvigrupid, koostab neist nimekirja ja teeb esialgse kava, kuidas, keda ja mis 

etapis eelnõu väljatöötamisse kaasata. Seejuures tuleks arvesse võtta huvigruppide erinevust ja 

kaasamisviisi (nt huvigrupi esindajatega kohtumine, ühisseminar, ümarlaud, elektrooniliselt või 

paberkandjal arvamuste küsimine jne) otsustamisel lähtuda just konkreetse huvigrupi suurusele ja 

olemusele sobilikust lahendist.“ 

Kodifitseerimise käskkirja p 2.9.11 9) sätestab: „Töögrupi juht või kokkuleppel mõni muu 

töögrupi liige tagab, et teave töögrupi töö käigu, tegevuskava, vahetulemuste ja lõpptulemuse 

kohta oleks JUM-i veebi kaudu avalikkusele jooksvalt kättesaadav.“ 

Mereõiguse kodifitseerimise käigus hõlmab kaasamine nii huvirühmade ja avalikkuse 
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informeerimist kui ka nendega arutelu ja konsulteerimist mereõiguse kodifitseerimise küsimustes. 

Avaliku arutelu läbivad nii analüüs, kontseptsioon kui seaduseelnõu(d) ja seletuskirjad 

(kodifitseerimise käskkirja p. 2.9.11 6)). Lisaks kaasamisele tuleb läbi viia nii analüüsi, 

kontseptsiooni kui ka seaduseelnõu ja seletuskirja ametlik kooskõlastamine asjaomaste 

asutustega.45  

Kaasamise ja kooskõlastamisega peavad tegelema töögrupp, kodifitseerimiskomisjon ja MKM 

ning nende tegevus peab olema koordineeritud. 

Kaasamise ja kooskõlastamise tegevustel kannab põhirolli kodiftiseerimise töögrupp. Töögrupp 

valmistab kooskõlastatult MKM-ga ette materjalid huvirühmade ja avalikkusega arutamiseks ja 

asjaomastelt asutustelt ametliku kooskõlastuse saamiseks. Töögrupi ülesandeks on avaliku 

konsultatsiooni ja ametliku kooskõlastuse käigus laekunud arvamuste, märkuste ja ettepanekute 

analüüs ning põhjendatuse korral nende arvestamine ja sisseviimine arutlusel olnud dokumenti. 

Vajadusel korraldatakse esitatud arvamuste, märkuste ja ettepanekute arutamiseks ja 

läbirääkimiseks kohtumised huvigruppide ja asjassepuutuvate ametnikega. MKM korraldab 

töögrupi taotlusel kohtumise ametnikega ja sellel kohtumisel osaleb ka ministeeriumi esindaja. 

MKM korraldab avalikkuse ja huvirühmade informeerimise ja mereõiguse kodifitseerimist 

puudutava informatsiooni avaldamise MKM-i ja JUM-i veebilehel, kus see on avalikkusele 

jooksvalt kättesaadav. Töörühma juht korraldab vastava informatsiooni ja vajalike materjalide 

ettevalmistamise ning edastamise MKM-le. Töörühma juht tagab, et teave töörühma töö käigu, 

tegevuskava, vahetulemuste ja lõpptulemuse kohta oleks JUM-i veebi kaudu avalikkusele 

kättesaadav.46 

Lisaks eespool nimetatud tegevustele korraldab töögrupp vastavalt vajadusele töö käigus 

huvigruppide esindajatega kohtumisi, arutelusid, ühisseminare, ümarlaudu, arvamuste küsimist 

jms. Teiste ministeeriumide ja ametitega alustab töögrupp konsulteerimist mereõiguse 

kodifitseerimise võimalikult varajases etapis. Eespool nimetatud kõiki tegevusi tuleb kirjeldada 

lähemalt kaasamiskavas, mis on osa kodifitseerimise alguses töögrupi poolt koostatavast 

detailsest tegevuskavast. 

MKM-i üks peamine ülesanne kaasamise ja kooskõlastamise korraldajana seisneb eelkõige 

                                                 
45 Kooskõlastamise kohta vt lähemalt Vabariigi Valitsuse reglemendi §-d 6 jj. 
46 Kodifitseerimise käskkirja p. 2.9.11. 9). 
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töögrupi ettevalmistatud mereõiguse kodifitseerimise analüüsi, kontseptsiooni ning eelnõu ja 

seletuskirja avalikule arutelule ja ametlikule kooskõlastamisele saatmises. MKM aitab töögrupil 

teostada ja korraldab mereõiguse kodifitseerimise tulemuste üldist kajastamist meedias. MKM 

täidab kaasaja rolli kodifitseerimiskomisjoni liikmete valimisega ja selle tegevuses osalemisega. 

Kodifitseerimiskomisjoni roll kaasamises seisneb selles, et kodiftiseerimiskomisjoni liikmete 

hulka kuuluvad ka olulisemate asjaomaste institutsioonide ja suuremate huvirühmade esindajad. 

Kodifitseerimiskomisjonis osalemise ettepanek tehakse MKM-i poolt suuremate ja aktiivsemate 

huvirühmade esindajatele. Siinjuures tuleb arvesse võtta eesmärki tagada 

kodifitseerimiskomisjoni võimalikult laiapõhjaline koosseis. Kodifitseerimiskomisjoni kaasatakse 

ka selliste ministeeriumide esindajad, kellel on kodifitseeritava valdkonnaga suurim kokkupuude 

(nt KKM ja Välisministeerium). Arvesse tuleb võtta huvigruppide ning institutsioonide soovi ja 

valmisolekut mereõiguse kodifitseerimisse panustada ja kodifitseerimiskomisjoni töös osaleda.  

Mereõiguse kodifitseerimise projekti kaasatakse merenduse valdkonnale spetsialiseerunud juriste 

ja kindlustuseksperte, laevandus- ja merendusettevõtluse liite, meremeeste ühinguid ja muid 

organisatsioone, nagu ka kohtuid, ministeeriume ning muid riigiasutusi, kellel on kodifitseeritava 

valdkonnaga kokkupuude. 

Mereõiguse kodifitseerimise projekti võivad soovida panustada vähemalt samad isikud, asutused 

ja organisatsioonid, kellele saadeti 2015. aasta juunis ja juulis üleskutse esitada ettepanekuid 

mereõiguse kodifitseerimise kohta ja vastata sellega seoses asjassepuutuvatele küsimustele: JUM, 

KKM, Siseministeerium, Välisministeerium, Kaitseministeerium, Põllumajandusministeerium, 

MKM, VTA, PPA, Keskkonnaamet, Keskkonnainspektsioon (KKI), Päästeamet, Riigikohus, 

TTÜ Eesti Mereakadeemia, Eesti Laevaomanike Liit, Merendusnõukoda, Eesti Logistika ja 

Ekspedeerimise Assotsiatsioon, Eesti Sadamate Liit, Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon, 

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Kohtutäiturite- ja Pankrotihaldurite Koda, Keskkonnaõiguse 

Keskus, Kaugpüüdjate Liit, Pangaliit, Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing (EMSA), Eesti 

Meremeeste Ametiühing, Keskkonnaagentuur, Kominsur Kindlustusmaakler OÜ, Eesti Juristide 

Liit MTÜ, MTÜ Eesti Laevajuhtide Liit, Eesti Kaptenite Klubi, Malsco, Notarite Koda, Logistika 

ja Transiidi Assotsiatsioon MTÜ, SEB Pank AS, Swedbank AS. 

Nimetatud huvigruppidest avaldasid arvamust või vastasid 20 adressaati: JUM, KKM, 

Siseministeerium, Välisministeerium, Kaitseministeerium, Põllumajandusministeerium, VTA, 

KKI, Päästeamet, Riigikohus, Eesti Laevaomanike Liit, Eesti Logistika ja Ekspedeerimise 
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Assotsiatsioon, Eesti Sadamate Liit, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Kohtutäiturite- ja 

Pankrotihaldurite Koda, Keskkonnaagentuur, Malsco, Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon 

MTÜ, SEB Pank AS, Swedbank AS. 

Lisaks eeltoodud institutsioonidele tegid ettepanekuid ja märkusi käesoleva lähteülesande 

projekti osas või kiitsid lähteülesande heaks peale selle esitamist avalikuks aruteluks KKM, 

Keskkonnaamet, Maaeluministeerium, EMSA, Eesti Kohtunike Ühing, TTÜ Eesti 

Mereakadeemia jt. 

Lisaks eelpool märgitud isikutele tuleb võimalusel kaasata ka muud mereõiguse 

kodifitseerimisega puutumust omavate huvirühmade ja asutuste esindajad, samuti soovitavalt ka 

Eesti kõrgkoolide õigusteadlasi. 

Mereõiguse kodifitseerimise avaliku arutelu ja kaasamise edendamiseks töögrupp teavitab MKM-

i ja teisi asutusi, huvigruppe ja avalikkust kodiftiseerimise raames toimuvatest tegevustest 

(laiendatud või avalikud koosolekud, seminarid, infopäevad jms.) ja tagab nendest tegevustest 

teavitamise vastavalt Vabariigi Valitsuse 12.09.2014 määrusele nr. 14647. 

 

7. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ressursside 

kasutamine 

Mereõiguse kodifitseerimine teostatakse peamises osas EL toetuse abil. Siiski peab lisaks sellele 

panustama sellesse projekti MKM ja ka teised asjassepuutuvad ministeeriumid (nt KKM, 

Välisministeerium, JUM, Siseministeerium), kelle valdkonda mereõiguse kodifitseerimine 

puudutab. MKM kui kodifitseeritava valdkonna eest vastutav ministeerium kutsub kaasa teisi 

ministeeriume panustama võimalikult aktiivselt mereõiguse kodifitseerimisse ja korraldab ning 

koordineerib vajadusel teiste ministeeriumidega suhtlust ja nende kaasamist. MKM poolt 

teostatakse eelnõu(de) ja seletuskirja(de) keeleline ja normitehniline kontroll/toimetamine enne 

nende ametlikuks kooskõlastamiseks esitamist. 

Kodifitseerimiskomisjoni juhiks peaks olema MKM-i pädev ametnik, kellele see töö 

                                                 
47 Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise 

ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord. - RT I, 16.09.2014, 1. 
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kodifitseerimiskomisjonis on osa teenistuskohustusest. Selline kodifitseerimiskomisjoni töös 

osalemine ei kuulu rahastamisele kodifitseerimise projekti eelarvest. Mereõiguse kodifitseerimist 

ja MKM-i ametnike osalust selles ja kodiftiseerimiskomisjoni töös tuleks arvesse võtta MKM-i 

iga-aastase tööplaani koostamisel. Lisaks tuleb MKM-i tööplaani koostamisel arvestada ka 

sellega, et kodifitseerimise projektiga võivad kaasneda ülesanded ka teistele MKM-i ametnikele 

(nt vajalikud hanked, töögrupi ja kodifitseerimiskomisjoni liikmete väljavalimine ja nendega 

läbirääkimised, analüüsi, kontseptsiooni ja eelnõu ülevaatamine vastavalt enda 

vastutusvaldkonnale, nimetatud dokumentide avalikule konsultatsioonile, ametlikule 

kooskõlastamisele, Vabariigi Valitsusele ja Riigikogule esitamine ning nende menetlustega 

seotud tegevuste alustamine, koordineerimine ja toetamine, mereõiguse kodifitseerimisega seotud 

konsultatsioonide korraldamine ja koordinatsioon teiste asjassepuutuvate ministeeriumide ja 

ametitega, pressiga suhtlemine, keeleline ja normitehniline kontroll ja toimetamine jne). Töögrupi 

juht peab edastama MKM-ile viimase nõudel enne igakordse tööplaani koostamist sisendina 

informatsiooni selle kohta, millised töögrupi järgmisesse kalendriaastasse planeeritud tegevused 

toovad MKM-i ametnikele tõenäoliselt ülesandeid kaasa. 

MKM peab vajadusel tagama võimaluse korral töögrupi juhile ka ajutise töötamise koha ja 

töövahendid ministeeriumis, et töögrupi juht oleks vahetult kursis valdkonna jooksvate 

õigusloome küsimustega ja tihedas kontaktis MKM-i mereõiguse või seda mõjutava poliitika 

kujundajatega. Töögrupil peab olema võimalik kasutada ka ministeeriumi infrastruktuuri projekti 

raames koosolekute, seminaride või muude projektiga seotud ürituste korraldamiseks.48 

Töögrupi juht või kokkuleppel mõni muu töögrupi liige peab tagama, et teave töögrupi tegevuse 

kohta oleks JUM-i veebi kaudu avalikkusele jooksvalt kättesaadav.49 Seega peab JUM pakkuma 

töögrupile ka tehnilist tuge sellise informatsiooni avalikustamiseks. 

 

8. Mereõiguse kodifitseerimise üldine ajakava (hinnanguline) 

Mereõiguse kodifitseerimise projekt tuleb lõpule viia 2018. aasta lõpuks. Kodifitseerimisprojekt 

loetakse lõppenuks, kui eelnõu(d) on MKM-i poolt heaks kiidetud. Kodifitseerimisprojekti 

kodifitseerimise etapi detailse ajakava peab välja töötama töögrupp kodifitseerimise detailse 

                                                 
48 Kodifitseerimise käskkirja seletuskirja p. 2.9.11, lk 45. 
49 Kodifitseerimise käskkirja p. 2.9.11 9). 
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tegevuskava ühe osana. Kodifitseerimise etapi esialgne hinnanguline üldine ajakava on järgmine: 

a) kodifitseerimise detailse tegevuskava koostamine, arutamine kodifitseerimiskomisjonis 

ning MKM-ga ministeeriumi heakskiidu saamiseks: maksimaalselt 4 kuud (millest 1 kuu 

on kodifitseerimise tegevuskava arutamiseks kodifitseerimiskomisjonis ja heakskiitmiseks 

MKM-i poolt);  

b) analüüsi koostamine koos mõjude analüüsiga, nende arutamine kodifitseerimiskomisjonis 

ning MKM-i heakskiidu saamine:  8 kuud (millest vähemalt 6 kuud on sisuline töö 

analüüsidega ja 1 kuu on analüüside arutamiseks kodifitseerimiskomisjonis ja 

heakskiitmiseks MKM-i poolt ning lisaks 1 kuu on täiendavateks töödeks juhul kui 

analüüsi esimese korraga heaks ei kiideta);  

c) mereõiguse kodifitseerimise ja seadus(t)e kontseptsiooni koostamine, arutamine 

kodifitseerimiskomisjonis ning ministeeriumile heakskiitmiseks esitamine: 6 kuud 

(millest vähemalt 4 kuud on sisuline töö kontseptsiooniga ja 1 kuu on kontseptsiooni 

arutamiseks kodifitseerimiskomisjonis ja heakskiitmiseks MKM-i poolt ning lisaks 1 kuu 

on täiendavateks töödeks juhul, kui analüüsi esimese korraga heaks ei kiideta). 

Kontseptsiooni etapis viiakse läbi ka oluliste mõjude analüüs, mis peab mahtuma 

kontseptsiooni etapi ajaraamidesse;  

d) seaduseelnõu(de) ja selle seletuskirja(de) koostamine, arutamine kodifitseerimis-

komisjonis ning ministeeriumi heakskiidu saamine: 11 kuud (millest vähemalt 9 kuud on 

sisuline töö seaduseelnõu(de)ga ja 1 kuu on seaduseelnõude arutamiseks 

kodifitseerimiskomisjonis ja heakskiitmiseks MKM-i poolt ning lisaks 1 kuu on 

täiendavateks töödeks juhul kui seaduseelnõusid esimese korraga heaks ei kiideta). Kui 

selles etapis on vaja veel läbi viia töö käigus ilmnenud oluliste mõjude analüüs (vähem 

tõenäoline, kuid võimalik, kui selles töö etapis tulevad päevakorda uued olulised 

lahendused võrreldes kontseptsiooni etapis käsitletud lahendustega), siis peab arvestama, 

et see mahuks selle etapi 11 kuu ajaraamidesse.  

e) Eelnõu(de) keeleline ja normitehniline kontroll tuleb läbi viia alles pärast eelnõu 

heakskiitmist MKM-i poolt. Selleks kulub hinnanguliselt 1 kuu. 

Analüüsi, kontseptsiooni ning eelnõu ja seletuskirja heakskiitmisele järgneb iga etapi lõpus selle 

töö etapi resultaadi avalik arutelu ja ametlik kooskõlastamine ning nende raames esitatud 

arvamuste, ettepanekute ja märkuste analüüs ja põhjendatud juhtudel töö resultaati sisseviimine 

(selle muutmine). Iga etapi töö resultaadi muutmisel on vaja saada MKM-i lõplik heakskiit 
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sellele. Nende tegevuste igakordne hinnanguline ajakulu igas etapis on 2 kuud, mis teeb kokku 6 

kuud. 

Kokkuvõtlik hinnanguline ajakulu töögrupi tööga alustamisest kuni eelnõu(de) heakskiitmiseni 

MKM-i poolt on järgnev: 

- 29 kuud kodifitseerimise tööks, millest 22 kuud sisulisele tööle kuluv aeg 

(tegevuskava ettevalmistamine + 3 kodifitseerimise etappi) ja 4 kuud 

kodifitseerimiskomisjonis töö tulemuste aruteludeks ja ministeeriumi heakskiidu 

saavutamiseks ning 3 kuud on tagavaraks juhuks, kui esimese korraga esitatud tööd 

heaks ei kiideta; 

- 1 kuu  – normitehnilisele ja keelelisele kontrollile kuluv aeg; 

- 6 kuud – avalikule konsultatsioonile ja ametlikule kooskõlastamisele kuluv aeg. 

Kokku: 36 kuud mereõiguse kodifitseerimiseks käesoleva lähteülesande põhjal. 

Mereõiguse kodifitseerimise töögrupi poolt kodifitseerimise tööga alustamisele eelneb töögrupi 

juhi ja töögrupi liikmete valimine ning kodifitseerimiskomisjoni juhi ja kodifitseerimiskomisjoni 

liikmete valimine (vt. selle osa punkt 1), millele kulub MKM-il eelduslikult vähemalt 1 kuu. 

Seega peab töögrupp olema komplekteeritud hiljemalt 2015. aasta lõpuks, et töögrupp saaks 

alustada tegevust kohe 2016. aasta alguses ja eespool hinnanguliselt planeeritud 36 kuu jooksul 

lõpule viia mereõiguse kodifitseerimine 2018. aasta lõpuks. 



 75 

 

III. Üldine probleemide kaardistus ja analüüsi ülesanded 

1. Laevalipuõiguse, laevaregistrite, meresõiduohutuse ja 

kaubandusliku meresõidu õiguse kodifitseerimine 

1.1.Üldine osa 

a) Kaubandusliku meresõiduõiguse kodifitseerimise eseme ja prognoositava ulatuse 

määratlemine 

Käesoleva lähteülesande III osa 1. peatükis loeme kaubanduslikuks meresõiduõiguseks laiemat 

õigusliku regulatsiooni, mis hõlmab kaubandusliku meresõiduõiguse alla lisaks selle 

traditsioonilistele normidele laevade prahtimise ja kauba- ning reisijate meritsi kohta ning 

muudele laevandust puudutavale normidele (laevaomaniku vastutus ja selle piiramine, kapteni 

õigused ja kohustused, lootsiteenus, merekindlustus, vara merepääste (salvage), üldavarii, 

mereõnnetuste uurimine) veel õigusnorme laeva lipuõiguse, laevade registreerimise ja asjaõiguste 

kohta, laevade aresti ja laevade täitemenetluse regulatsiooni, mereõiduohutust, meretöölepinguid, 

merre uppunud vara ja meresadamaid puudutavat regulatsiooni. Kaubanduslik meresõiduõigus 

hõlmab ka eelpool nimetatud valdkonda puudutavad rahvusvahelised konventsioonid. 

Kaubandusliku meresõidu õigusraamistikust välistame selles lähteülesandes rahvusvahelist 

avalikku õigust ja merevööndeid ning merekeskkonna kaitset puudutavad õigusnormid, mida 

käsitletakse lähemalt selle lähteülesande III osa 2. peatükis (merevööndid) ja 3. peatükis 

(merekeskkonna kaitse). Ettevõetav mereõiguse kodifitseerimine peab eelkõige teostama 

kaubandusliku meresõiduõiguse  ja meresõiduohutuse regulatsioonide kodifitseerimise, mis on 

mereõiguse tuumik antud lähteülesandes kuna ei lähe teiste õigusvaldkondade reguleerimise alla 

(näiteks merekeskkonna kaitse regulatsiooniga tegeletakse ka keskkonnaõiguse valdkonnas). See 

mereõiguse tuumik peab saama kodifitserimise käigus revideeritud, ühtlustatud ja 

süstematiseeritud koos võimalike lihtsustustega merendusvaldkonna seaduste süsteemis või 

merenduskoodeksisse, mille kõrvale võib jääda meresõiduohutuse seadus eriseadusena. 

Kaubandusliku meresõiduõigusega puutumust omavate õigusvaldkondade normid (eelkõige 

merevööndid ja merekeskkonna kaitse) võiks ka olla võimaluse korral (kui on vastavatest 
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ekspertidest töögrupi liikmete valmisolek, rahalised võimalused ja muu vajalik) hõlmatud 

mereõiguse kodifitseerimisse, et tagada nende kõigi mereõiguse normide parem koostoime ja 

süstematiseeritus. CdM soovitab võtta ette mereõiguse kodifitseerimine laiemalt, mis hõlmab 

eelkõige kaubandusliku meresõiduõiguse ja meresõiduohutuse regulatsioonide õigusraamistiku 

revisjoni ja Eesti merevööndite ning mereala merekeskkonna kaitse ja säilitamise 

õigusraamistikku. Siiski vajalike ressursside nappuse või piiratud ajalimiidi tõttu võib tekkida 

olukord, kus on vaja paika panna prioriteedid ja sellisel juhul tuleb mereõiguse kodifitseerimine 

ära teha esmalt kaubandusliku meresõiduõiguse ja meresõiduohutuse osas, mis saab olema üldosa 

ja mereõiguse süsteemi tuumikuks teiste mereõiguse valdkonna õigusharude (merevööndid) 

suhtes. Selline mereõiguse kodifitseerimise etapiviisiline läbiviimine ei pruugi olla nii efektiivne 

ja tulemuslik kui laiaulatuslik kodifitseerimine ühe korraga, kuid siiski lahendab käesolevas 

lähteülesandes välja toodud praegu kujunenud olukorra probleemid etappide kaupa ja võimaldab 

samamoodi mereõiguse kodifitseerimiseks vajalikud tegevused (süstematiseerimine, 

terminiloogilise ühtsuse loomine, lihtustamine jne.) teostada. Käesolev mereõiguse 

kodifitseerimise lähteülesanne võib olla aluseks ka mereõiguse etapiviisilisele kodifitseerimisele, 

kuna lähteülesande sisuline analüüsi osa on üles ehitatud ja esitatud III osas iseseisvate 

peatükkide kaupa (1. ptk. Laeva lipuõiguse, laevaregistrite, meresõiduohutuse ja kaubandusliku 

meresõidu õiguse kodifitseerimine, 2. ptk. Eesti merevööndite õigusraamistiku kodifitseerimine, 

3. ptk. Eesti mereala merekeskkonna kaitse ja säilitamise õigusraamistiku kodifitseerimine), mida 

saab käsitleda ka mereõiguse kodifitseerimise eri etappidena.  

 

b) Kaubandusliku meresõiduõiguse kodifitseerimise vajaduse hindamine ja  

lihtsustamise võimalused 

Käesolevas lähteülesande alapeatükis käsitleme kaubandusliku meresõiduõiguse kodifitseerimise 

vajadust ja lihtsustamise võimalusi. Esmane kaubandusliku meresõiduõiguse kodifitseerimise 

vajadus ilmneb 1991. a. KMSK jäänustest, mis sisaldab praegu ainult 29 paragrahvi, mis ei ole 

sobinud üle viia teistesse hilisematesse kaubanduslikku meresõitu reguleerivatesse seadustesse. 

KMSK-sse on jäänud peatükid laevapere (3. ptk.) ja merre uppunud vara kohta (6. ptk.), mis 

KMSK enamiku üldsätete tühistamise tõttu mõjuvad täiesti eraldiseisvatena ülejäänud 

kaubanduslikku meresõitu reguleerivatest seadustest. Ka KMSK terminoloogia on jäänud 

ühtlustamata teiste merendusvaldkonna seadustega. Näiteks kasutatakse kaubanduslikus 
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meresõidus laevaomaniku termini asemel tänapäeval laiemat mõistet reeder, mis on defineeritud 

MSOS § 2 p. 9 ja samamoodi ka KMSS § 68, mis peaks hõlmama ka laevaomaniku mõistet. 

Reederi mõistet kasutab ka MTööS, mille § 5 defineerib reederi mõiste viidates MSOS-le, kuid 

sealjuures laiendab seda veel muudele isikutele. KMSK kasutab laevapere regulatsiooni juures 

terminit laevaomanik, mis ei lähe kokku MSOS-iga ja eriti problemaatiline on see seoses MTööS 

reguleerimisalaga, mis käsitleb reederi ja laevapere liikmete vahelisi õigussuhteid. Selle 

konktreetse näite terminoloogilise ebaühtluse probleemi raskuskese lasub eelkõige siiski KMSK-

l, sest termini laevaomanik kasutamisega välistatakse teised isikud, kes kuuluvad reederi mõiste 

alla (näiteks laevade mehitamis-ettevõte ing. k, crew manager) ja kes võivad olla õigussuhtes 

laevapere liikmetega. Selline ebaselge olukord võib põhjustada mingites situatsioonides 

arusaamatusi ja anda alust õigusvaidlustele, mille saab ära hoida hea õigusloome ja alustatava 

mereõiguse kodifitseerimisega. Selliseid näiteid terminoloogilistest ebakõladest ja kohatistest 

vastuoludest on veel, millest me oleme osa ära toonud eelnevalt käesoleva lähteülesande I osa 2. 

peatüki punktis h) ja ka järgmistes osades. 

Kaubandusliku meresõiduõiguse kodifitseerimise vajadusega seostub ka kaubanduslikku 

meresõitu puudutavate erinevate rahvusvaheliste konventsioonide sätete ja reeglistiku ühetaoliste 

põhimõtete järgi kajastamise vajadus. Käesolevaks ajaks on tekkinud olukord, kus Eesti 

siseriiklikkusse õigusesse on üle võetud mingi osa rahvusvahelise konventsiooni norme 

(konventsiooni kontsentratsioon), kuid muu konventsioonis kajastatud sellesse õiguslikku 

reguleerimise objekti puutuv (näiteks erandid või eriolukorrad) on jäetud siseriiklikusse õigusesse 

üle võtmata. Sellega on tekitatud Eesti õigustarbija jaoks ebaselge olukord, mis on olnud 

õigusvaidluste aluseks ka kohtus, kuna siseriiklikust õigusest lähtuv isik ja isegi kohtud ei võta 

arvesse niivõrd enamasti üldise regulatsiooni astmega rahvusvaheliste konventsioonide normide 

sõnastust, vaid pigem siseriikliku õiguse sätteid, kus peaks üldistusaste olema väiksem ja 

regulatsioon detailsem lähtuvalt siseriikliku õiguse eripäradest. Paraku Eesti siseriiklik õigus 

mitmetel juhtudel on läinud rahvusvahelise konventsiooni (millega Eesti on ühinenud) 

regulatsiooni üldistamise teed siseriiklikes õigusaktides, mis on muutnud ka mõnede 

konventsiooni normide mõtet, mille tulemusena on tekkinud vastuolu. Õiguse üldpõhimõtete 

järgi muidugi rahvusvahelise konventsiooni sätted on ülimuslikud siseriikliku õiguse normide 

osas, kuid sellele vaatamata selline halva õigusloome praktika on viinud probleemideni ja 

kohtuvaidlusteni. Olukord võib olla selles situatsioonis veelgi keerulisem, kus Eesti on ühinenud 

rahvusvahelise konventsiooniga ja kirjutanud selle mõned sätted ebaõnnestunult siseriiklikusse 
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õigusesse, kuid see konventsioon ise ei ole veel rahvusvaheliselt jõustunud ja see jõustumine 

võtab aastaid. Selliseid probleemseid olukordi võimendavad veel konventsioonide halva 

kvaliteediga ebakompetentsed tõlked eesti keelde. Kodifitseerimise käigus tuleb lahendada ka 

olukord, kuidas asendada ebakompetentselt ja vigadega eesti keelde tõlgitud ja selliselt Riigi 

Teatajas avaldatud konventsioonid korrektse eesti keelde tõlgitud konventsiooni tekstiga. 

Sellisteks ebaõnnestunult Eesti siseriiklikusse õigusesse üle võetud konventsioonideks on 1993. 

a. merivõlgade ja laevahüpoteekide konventsioon (ing. k. International Convention on Maritime 

Liens and Mortgages) ja 1999. a. laevade aresti konventsioon (ing.k. International Convention on 

Arrest of the Ships). Neid konventsioone võib olla kaubandusliku meresõiduõiguse valdkonnas ja 

laiemalt mereõiguse valdkonnas veel, kuid käesoleva lähteülesande tegemise ajalise ja isikulise 

ressursi piiratuse tõttu ei jõundud kõiki võimalikke asjassepuutuvaid konventsioone sellest 

aspektist läbi analüüsida. Siiski mereõiguse kodifitseerimise käigus tuleb see täiendav analüüs ära 

teha. Siinjuures tuleb mereõiguse kodifitseerimise käigus revideerida ebaõnnestunud praktikaid 

konventsionide ülevõtmise osas (eelpool nimetatud konventsioonide  osas näiteks 1993. a. 

merivõlgade ja laevahüpoteekide konventsiooni mõned sätted on LAÕS-i IV osas (§§ 72-78) ja 

1999. a. laevade aresti konventsiooni merinõudeid puudutavad sätted on LAÕS-i   IV1 osas (§§ 

781 - 783), milline praktika võib kahjustada õigusselgust. Prof. Erik Rosag Oslo Ülikooli juures 

asuvast Skandinaavia Mereõiguse Instituudist on kirjutanud rahvusvaheliste konventsioonide 

kehtestamise kohta Skandinaavia riikide õiguses, et need kehtestamise viisid, mis järgivad väga 

lähedalt konventsiooni teksti, nii nagu en bloc inkorporeerimine, tagavad selle, et seda 

konventsiooni hakatakse tõlgendama kooskõlas rahvusvahelise õiguse meetoditega, ja tulevane 

Skandinaavia õiguspraktika saab olema osa rahvusvahelisest praktikakogumist. Suurenevad 

võimalused vahetada õigusala informatsiooni üle jurisditktsioonide ainult sunnivad peale sellist 

tendentsi.50  Sellest lähtuvalt on mõistlik tuua rahvusvahelised konventsioonid Eesti õigusesse üle 

tervik-tekstidena (kehtestada Eestis muudatusteta), et ka Eestis oleks võimalik nende 

tõlgendamine kooskõlas rahvusvaheliste praktikatega, kuna konventsiooni normide osaline 

ületoomine siseriiklikusse õigusesse võib moonutada konventsioonide normide esialgset mõtet.   

Selle konventsioonide Eestis kehtestamisega seotud küsimuseks, mida peab analüüsima 

mereõiguse kodifitseerimise käigus, on veel see, et kuidas kehtestada õiguslikult korrektselt Eesti 

õiguse osana nende konventsioonide muudatused, tehnilised lisad ja parandused, mis võivad olla 

                                                 
50 E. Rosag. Implementing Conventions – Scandinavian Style. - Scandinavian institute of Maritime Law Yearbook, 
2009, lk 198-199. 
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kohati väga mahukad, näiteks rahvusvahelise konventsioon inimelude ohutusest merel51 

(SOLAS) ja rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni52 

(MARPOL) puhul. Siin on küsimuseks, kas on vajalik kõigi nende väga tehniliste dokumentide 

tõlkimine eesti keelde, kusjuures nende dokumentide väga spetsiifilise ja kõrge tehnilise taseme 

juures võib nende eesti keelde tõlkimine olla raskendatud või kohati isegi võimatu ja praktilistel 

kaalutlustel isegi mõttetu. Selliste rahvusvahelise konventsiooni lisaks olevate keeruliste 

tehniliste dokumentide ja reeglite eesti keelde tõlkimise kohatine praktiline mõttetus väljendub 

selles, et vastava ala spetsialistid ja eksperdid lähtuvad tavaliselt mingi tehnilise dokumendi ja ka 

konventsiooni osas selle orignaaltekstist (enamasti inglise keeles, et vältida vigu ja arusaamatusi, 

mis võivad tulla ja on ka tulnud eestikeelsest tõlkest). Siinjuures on soovitav leida õiguslikult 

korrektne lahendus, et vältida konventsioonide ja selle lisade tehnilise osa tõlkeid eesti keelde, et 

kokku hoida ressurssi, mida võib kusagil mujal palju rohkem vaja olla. Sarnane küsimus on 

seotud ka EL direktiivide sätete kehtestamisega Eesti õiguses, et kuivõrd EL merendusvaldkonna 

direktiive on vaja ümber kirjutada Eesti merenduse õigusaktidesse või kuidas selliste EL 

direktiivide regulatsioonid peaksid kajastuma Eesti siseriiklikus õiguses. Kõik need küsimused ei 

ole otseselt mereõiguse kodifitseerimise käigus vastamiseks, kuid siiski mereõiguse 

kodifitseerimise käigus on vaja käsitleda EL direktiive ja muid asjassepuutuvaid rahvusvahelisi 

õigusakte ühtsetest põhimõtetest lähtuvalt. Eeltooduga seostub ka rahvusvaheliste 

konventsioonide Eestis avaldamise küsimus, kuna praegu ei avaldata rahvusvaheliste 

konventsioonide tervik-tekste Riigi Teatajas. 

 

c) Seaduste süsteemi säilitamine vs eraldi koodeksi kehtestamine 

Mereõiguse kodifitseerimise lähteülesande koostajatest osa on arvamusel, et kaubandusliku 

meresõiduõiguse osas peaks tegema uue kaubandusliku meresõidu koodeksi või 

merenduskoodeksi (kui laiemalt vajalik). Seda koodeksi mõtet on esitanud ja toetab tugevalt ka 

Eesti Laevaomanike Liit. 

Uue kaubandusliku meresõidu koodeksi poolt räägib mitmeid argumente, mida on põhjalikumalt 

käsitletud käesoleva lähteülesande eelnenud I osa 3. peatükis (Mereõiguse seaduste süsteemi 

                                                 
51 Rahvusvaheline konventsioon inimelude ohutusest merel. London 01.11.1974, jõust. 25.05.1980. - RT II 2001, 22, 
117. 
52 Rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon. 02.11.1973, jõust. 02.10.1983. - RT II 
2009, 19, 48. 
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säilitamine vs eraldi koodeksi kehtestamine). Selles kaubandusliku meresõidu osas väärib 

rõhutamist, et kaubandusliku meresõidu koodeksi või merenduskoodeksi väljatöötamisega on 

meil hea võimalus läheneda ja vajadusel ka ühineda Skandinaavia riikide kaubandusliku 

meresõidu õigusrežiimiga. Skandinaavia merenduskoodeksid loovad ühtse õigusruumi nende 

riikide vahel Läänemerel. Eesti lähenemine Skandinaavia kaubanduslikule meresõiduõigusele 

kindlasti soodustab kaubavahetust eelkõige meritsi vedude osas nende meie Läänemere regiooni 

riikidega.    

 

d) Ülevaade huvigruppide ettepanekutest: 

Eesti Laevaomanike Liit (ELL): 

- ”ELL eelistus on ühtse Eesti merenduskoodeksi tegemine, mis oleks nagu meresõidu 

põhiseadus ja mida ei muudetaks (vähemalt sageli ei muudeta). Muud mereõiguse või sellega 

tihedalt seotud õiguse valdkonnad, mis on kiiremas arengus ja muutuvad pidevalt käesoleval 

ajal  (näiteks meresõiduohutus, merekeskkonnakaitse vms.) võiks reguleerida eraldi 

eriseadustes, mis lähtuvad merenduskoodeksi terminoloogiast ja üldpõhimõtetest 

(alusnormidest) ning on sellega kooskõlas. Eesti merenduskoodeks võiks hõlmata lisaks 

kaubandusliku meresõidu seaduse peatükkidele veel peatükke laeva lipuõigusest, 

laevaregistritest ja registreerimisest, merivõlgadest ja merinõuetest, laevakompaniidest ja 

reederitest, kapteni õigustest ja kohustustest ning vajadusel veel mõned muud mereõiguse 

instituudid, mis on muutumatud või vähemuutuvad. Siinjuures võiks eeskujuks võtta 

Skandinaavia riikide merekoodeksid (Norra, Rootsi, Taani, Soome).“ 

 

TTÜ Eesti Mereakadeemia: 

-  ”TTÜ Eesti Mereakadeemia toetab lähteülesande projekti III osa 1-s peatüki alapeatüki 1.1 

punktis c) (lk 84) väljendatud seisukohta, et „kaubandusliku meresõiduõiguse osas peaks 

tegema uue kaubandusliku meresõidu koodeksi või merenduskoodeksi…“ ning ühineb selle 

seisukoha kaitseks lähteülesande projektis toodud argumentidega. Omaltpoolt võiksime lisada, 

et tänapäeval kasutusel olev Kaubandusliku meresõidu seadus ei vasta nii oma sisult kui sageli 

ka sõnastuselt taolisele seadusaktile esitatavatele nõuetele ning rahvusvahelise kaubandusliku 

mereõiguse heatavale ja ei ole võimeline täitma täiel määral kaubandusliku meresõidu 

pearegulatsiooni rolli; selles (ja muudes seadusaktides) puudub rida hädavajalikke sätteid (nt 
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mereprotesti vormistamine, sadamakapteni õigus keelata kuni 72-ks tunniks laeva väljumine 

sadamast jm). Seadus vajab põhjaliku uuendamist, tõenäoliselt asendamist ja uus 

kaubandusliku meresõidu koodeks lahendaks selle ja palju muid probleeme parimal viisil.“ 

 

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing: 

-  ”Mereõiguse kodifitseerimine peaks hõlmama mereõigust kitsamas tähenduses s.t. 

keskenduma peamiselt laevu ja kaubanduslikku meresõitu puudutavale õigusele... Oleme 

seisukohal, et eraõiguslikud ja avalik-õiguslikud normid peaksid eraldi asuma. 

/.../ 

Oleme seisukohal, et kuna meretöö seaduse näol on tegemist ühe uuema õigusaktiga, mille 

koostamise juures olid kõik huvigrupid kaasatud, siis ei näe vajadust selle õiguakti teksti 

avamist uuteks läbirääkimisteks ning tema lisamine koodeksisse ei ole vajalik. Leiame, et 

meretöö seadus peaks jääma eraldiseisvaks õigusaktiks nii nagu seda plaanitakse teha ka 

Meresõiduohutuse seadusega”. 

 

Kommentaar huvigruppide ettepanekute kohta: huvigruppide ettepanekud on põhjendatud ja 

nendega tuleb arvestada kodifitseerimise analüüsi koostamisel. 

 

1.2. Laevade registreerimine ja lipuõigus 

a) Analüüsi etapi üldeesmärk 

Revisjoni üldeesmärgiks on põhjalikult, sisuliselt ja süsteemselt analüüsida laevade 

registreerimist puudutavaid regulatsioone, eelkõige LAÕS-i ja LaevaRS-i vastavaid sätteid ning 

nende vastavust rahvusvahelistele praktikatele, et lihtsustada laevade tsiviilkäivet ja 

registreerimist. Eelkõige asetatakse analüüsi läbiviimisel rõhk praegu kehtiva laevade 

registreerimise ja kinnistamise süsteemi otstarbekusele, heale toimimisele ja efektiivsusele ning 

võrdlusele teiste edukate rahvusvaheliste laevaregistritega. Selle töö etapi käigus tuleb lõplikult 

välja selgitada laevade registreerimise valdkonna praegused probleemid ja praktika vajadused 

ning sellest lähtuvalt teha ettepanekud kehtiva õiguse täiendamiseks või muutmiseks. Analüüsida 

tuleb ka kehtivat Eesti lipu kandmise kohustust Eesti isikutele kuuluvate laevade osas võttes 

siinjuures arvesse EL ja laiemalt globaalseid trende maailmas. 



 82 

Analüüs peab vastama HÕNTE mõttes väljatöötamiskavatsusele. Analüüs peab sisaldama 

laevade registreerimisel esinevate probleemide ja nende lahendusvariantide õigusvõrdlevat 

analüüsi ja eelistatavat lahendust koos põhjendustega. Selles analüüsis tuleb võrrelda Eestis 

kehtivat laevade registreerimise korralduse ning reeglistiku olulisi aspekte teiste riikidega, s.h 

Norra, Malta, Küpros ja vajadusel muude rahvusvaheliselt tunnustatud edukate laevade 

registreerimise  asukohariikidega, kus on registreeritud märkimisväärne arv kogu maailma 

laevastikust. Analüüsis tuleb käsitleda muu hulgas alljärgnevaid küsimusi. 

 

b) Laevade lipukohustuse kehtestamisel, registreerimisel ja kinnistamisel tõusetunud 

praktiliste probleemide ja nende lahendamise võimaluste analüüs kehtiva 

regulatsiooni järgi ning muude võimaluste analüüs ja võrdlus 

Kehtiva õiguse järgi on Eestis laevakinnistusraamatus peetav laevaregister ja ehitatavate laevade 

register, mida peab kohus ning laevapereta prahitud laevade register, mida peab VTA (LaevaRS § 

30). Eesti laevaomanik on kohustatud kandama laeval ahtris Eesti riigilippu ja kinnistama laeva 

laevakinnistusraamatus, kui laeva üldpikkus on 12 m ja rohkem, purjelaeva ja kaatri puhul 24 

meetrit ja rohkem (LaevaRS § 40 ja 41). Erandkorras on Eesti laevaomanikul õigus mitte kanda 

laeval Eesti riigilippu siis, kui ta annab laevapereta prahilepingu alusel laeva vähemalt 1 aastaks 

kasutamiseks välismaa isikule, kellel ei ole õigust lasta sellel laeval sõita Eesti lipu all (LaevaRS 

§ 20 lg. 1). Sellise laeval Eesti lipu mitte-kandmise õiguse saamiseks peab laevaomanik muu 

hulgas esitama terve rea dokumente (prahilepingu ja välismaa laevaregistri nõusoleku, mis kõik 

peab olema tõlgitud notariaalselt kinnitatult eesti keelde), valdkonna eest vastutava ministri 

nõusoleku ja tasuma riigilõivu (LaevaRS § 21). Tänapäeval maailmas väga levinud laevade 

laevapereta prahtimine ja sellega seotud sagedane laeva lipuvahetus on tehtud Eestis kehtiva 

vastava regulatsiooni järgi ebamõistikult aeganõudvaks, suhteliselt kulukaks ja bürokraatlikuks. 

Neid nõudeid on võimalik täita, kuid tõusetub küsimus nende Eesti laeva lipuvahetuse nõuete ja 

piirangute (1 aastaks) seaduslikkusest, otstarbekusest, vajalikkusest ja eesmärgipärasusest ning 

proportsionaalsusest. Küsimus on siinjuures selles, et kas on mõistlik Eesti laevaomanikku neid 

nõudeid täitma kohustada ja laevaomaniku tegevusvabadust piirata kui laevaomanik tegeleb oma 

tavapärase äritegevusega (laevade prahtimine) ja teostab oma põhiseaduslikku õigust laeva kui 
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enda omandi kasutamisel ja käsutamisel (põhiseadus53 - PS, § 32 lg. 2). Teisalt laeval ahtris Eesti 

lipu heiskamise kohustus (s.t. laeva Eesti lipu all hoidmise kohustus) ja Eesti laevaomaniku 

kohustus kinnistada laev Eesti laevakinnistusraamatus on veelgi sügavam ja põhimõttelisem 

arutlus-küsimus ja vajab tõsist analüüsi, kas sellised kohustused on seaduslikud ja 

proportsionaalsed lähtudes tänapäeva globaliseeruvast majandusest, merelaevanduse 

rahvusvahelisest iseloomust ja EL põhivabadustest (vt. edaspidi III osa 1. peatüki punkt 1.5).  

Käesoleva analüüsi etapi juures tuleb eelkõige põhjalikumalt analüüsida kas eelmärgitud kehtivas 

seaduses sätestatud nõuded ja piirangud laeva lipu vahetamiseks (kui laev prahitakse ilma 

laevapereta välismaalasele) on vajalikud, otstarbekad ja eesmärgipärased. Eelkõige tõusetub 

küsimus valdkonna ministri loa vajalikkusest laeva laevapereta prahtimise käigus Eesti lipu alt 

äraviimise korral. Sellega seoses jääb küsitavaks ka laeva prahilepingu esitamise kohustus 

avalikule laevaregistrile, kuna teatavasti laeva prahtimise leping sisaldab tavaliselt 

konfidentsiaalset ja äriliselt tundlikku informatsiooni (isegi laeva prahtimise aeg/prahilepingu 

pikkus võib olla äriliselt tundlik informatsioon lisaks prahiraha summale ja muudele lepingu 

olulistele tingimustele). Ka selle laeva prahilepingu Eesti keelde tõlkimise kohustus (praktiliselt 

vähemalt 10 lehekülge, millest tavaliselt üle poole on standard-tingimused) on vaja läbi 

analüüsida ja välja selgitada, kas ja kuivõrd see on vajalik. Küsimuseks laeva väljaprahtimise ja 

sellega seotud lipuvahetuse puhul on ka see, et kas on põhjendatud, et laeva lipuvahetuse loa saab 

ainult 2 aastaks (isegi kui prahileping on pikema aja peale) ja miks saab seda luba seejärel ainult 

1 aasta kaupa pikendada (LaevaRS § 20 lg. 1). Märgitud analüüs on seotud käesoleva 

lähteülesande III osa 1. peatüki punktis 1.5 (Eesti lipu kandmise kohustus) analüüsiga. Kui 

alljärgnevas punktis 1.5 välja toodud Eesti lipu kandmise kohustus Eesti laeval on 

ebaproportsionaalne, siis ilmselt sellega kaasneb ka käesolevas punktis käsitletavate lipu vahetuse 

nõuete ja piirangute vähendamine.  

Laeva laevakinnistusraamatus registreerimine kohtu poolt muudab Eestis laevade registreerimise 

ebaefektiivseks, ettearvamatuks (s.t. kas saab 1 päevaga tehtud või läheb rohkem aega, kas 

esitatavad dokumendid sobivad või mitte), aeganõudvaks ja bürokraatlikuks võrreldes teiste 

riikide edukate laevaregistritega. Ebaefektiivsus väljendub selles, et kohtunik või kohtunikuabi 

tegeleb küll laeva registreerimisega selle laevakinnistusraamatusse kandmise teel, kuid seejuures 

ei ole ta pädev laeva meresõidukõlblikkuse, meresõiduohutuse ja tehnilistes küsimustes. Laeva 

                                                 
53 Eesti Vabariigi põhiseadus. - RT 1992, 26, 349. 
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kinnistamist puudutavate dokumentide osas ei anta seisukohta muul teel kui kohtumäärusega 

(näiteks kui mingi dokument ei sobi või puudub). Laeva Eestis registreerimine peab algama 

suhtlusest VTA ametnikega. 

Esmalt peab laevaomanik küsima laeva registreerimiseks selle laeva nime kooskõlastuse VTA-st. 

Seejärel peab laevaomanik saama VTA-lt veel kinnituse vormikohasele ankeedile laeva 

meresõiduohutus-alase esmase tehnilise ülevaatuse kohta (LaevaRS § 41 lg. 1 p. 11 merelaeva 

osas, LaevaRS § 43 p. 8 siseveelaeva osas ja § 44 p. 4 ehitatava laeva osas ning MKM 

11.02.1999 määrus nr. 854) juhul kui toimub selle laeva esmaregistreerimine Eestis. See tähendab 

VTA ametnik või volitatud isik vaatab laeva üle ja tuvastab selle sobivuse Eesti lipu alla 

registreerimiseks. Lisaks neile on veel vaja saada veesõiduki raadioluba ja laeva kutsungisignaal 

Tehnilise Järelevalve Ametist (TJA - vt. LaevaRS § 29 ja § 42 lg. 1 p. 5). Alles seejärel kui kõik 

eelnimetatud kooskõlastused, ankeedid, load ja kutsungisignaal on saadud, on laevaomanikul 

võimalik esitada dokumendid laeva Eestis registreerimiseks e. kinnistamiseks kohtusse (LaevaRS 

§ 42, § 46), et saada sealt peale laeva kinnistamist (LaevaRS § 10 lg. 1) Eesti lipu kandmise 

õigust tõendav lipudokument. Ilmselgelt on eelpool märgitud kooskõlastuste, ankeetide ja lubade 

taotlemine eri ametnikelt ja lõpuks kõigi nende saadud dokumentide esitamine koos teiste laeva 

kinnistamiseks nõutud dokumentidega kohtusse ebaefektiivne ja bürokraatlik ning laevaomaniku 

ülemäärane koormamine. Siinjuures eriti probleemsena on äramärkimist leidnud praktikute poolt 

laeva lipudokumendi väljastamine alles peale laeva kinnistamist, kuigi VTA kooskõlastused 

laeva sobivuse kohta Eesti lipu alla registreerimiseks saadakse enne. Nende nõutud toimingute ja 

dokumentide analüüsi käigus tuleks tuvastada, mis on vajalik ja mõistlik nõuda laeva 

aktsepteerimiseks Eesti lipu alla (meresõidukõlblikkus ja -ohutus ning tehnilised nõuded, mis 

VTA pädevuses) ja mis on vajalik laeva kinnistamiseks (kohtule asjaõiguste kinnistamiseks) ning 

kuidas on võimalik laevade registreerimist lihtsustada ja muuta kiiremaks ning vältida 

pöördumisi erinevate ametnike poole. Eesti laevaomanikud ei ole praegu rahul eelkõige laeva 

Eestis kinnistamise toimingutega nende ettearvamatuse ja bürokraatlikkuse tõttu. Peamine 

probleem laevade kinnistamise juures on see, et ei ole võimalik saada kohtust tagasisidet või 

eelnevat vähemalt esialgset informatsiooni laeva kinnistamiseks esitatavate dokumentide 

sobivuse osas ning seetõttu ei ole võimalik koordineerida ja kokku leppida laeva ostu-

müügitehingu ning sellest tuleneva laeva ümber-registreerimise täpset aega. Selline ebakindlus ja 

                                                 
54 Laeva või ehitatava laeva kinnistamiseks esitatavate laevatehniliste ja laevaohutusalaste dokumentide loetelu 
kinnitamine. - RTL 1999, 30, 381. 
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ettearvamatus võib põhjustada seisakuid laeva ekspluatatsioonis, mis tekitab laevaomanikele 

ettearvamatuid kulusid ja kahjusid. Laeva kinnistamine (s.t. laeva asjaõiguste registreerimine 

laevakinnistusraamatus) ei peaks olema takistuseks laeva kasutamisel. Tuleb teha vahet laeva 

registreerimisel avalik-õiguslikus mõttes (laev saab õiguse kanda mingi riigi lippu) ja 

registreerimisel/kinnistamisel eraõiguslikus e. asjaõiguslikus mõttes (laeva omand, hüpoteek 

jms.). Selle vahetegemise kõige ilmekam näide praktikas on laevapereta prahitud laevade 

paralleelne registreerimine teises riigis (avalik-õiguslik aspekt - laev saab selle riigi lipu 

kandmise õiguse) vaatamata sellele, et see laev on juba ja jääb ka edasi ühes riigis registreerituks 

(eraõiguslik aspekt - laeva omandiõigused on registreeritud esmases registris, kus laeva lipu 

kandmise õigus sellisel juhul peatatakse). See kontseptsioon on omaks võetud ka Eesti kehtivas 

õiguses, kus on lubatud laevapereta prahitud laevade toomine Eesti lipu alla vastava 

registreeringu tegemisel VTA juures. Laevade Eestis registreerimise lihtsustamiseks on vaja teha 

veel samm edasi samas suunas. Kui VTA tunnistab laeva meresõidukõlblikuks ja laev vastab 

meresõiduohutuse nõuetele (nii Eesti nõuetele ja vajadusel laeva sõidupiirkonnast sõltuvalt 

rahvusvahelistele nõuetele), siis laevale võib anda Eesti lipu kandmise õiguse ja see laev võib olla 

ekspluatatsioonis ja vedada kaupa ja/või reisijaid sõltumata laeva asjaõiguste registreerimise 

(kinnistamise) lõpuleviimisest Eestis. Mitmetes edukate ja rahvusvaheliselt laialt tunnustatud 

laevaregistriga maades (Panama, Malta, Küpros, Belize jt.) on võimalik teostada laeva eel-

registreerimine (ing. k. preliminary või provisional registration), mis toimub lihtsustatud 

protseduuri ja dokumentide koopiate põhjal ning seejärel teostatakse laeva alaline registreerimine 

(ing. k. permanent registration) kui on esitatud kõigi nõutud dokumentide originaalid/tõestused 

ja täidetud muud nõudmised (näiteks laeva füüsiline märgistus nõutud kohtadel ja kujul ning selle 

teostamise kohta väljastatav kinnituskiri, ing. k. marking and carving note). Laeva alaline 

registreerimine tuleb teostada 3 kuni 6 kuu jooksul, vastasel juhul kaotab laev õiguse kanda selle 

riigi lippu ja see kustutatakse eel-registrist. Eesti peab kaaluma sellise laeva eel-registreerimise 

(näiteks VTA juures) ja alalise registreerimise (kinnistamise kohtus) süsteemi kehtestamise 

võimalust eeldusel, et laevade kinnistamist soovitakse Eestis säilitada. Tegelikult ei ole see laeva 

eel-registreerimise kontseptsioon kehtiva õiguse jaoks väga võõras, sest ka praegu saab Eesti 

laevadele väljastada teatud tingimustel ajutisi liputunnistusi (seda võib tinglikult võrdsustada 

laeva eel-registreerimisega, sest laev saab selliselt Eesti laevaks) nii, et laev ei ole kinnistatud. 

Selline võimalus on Eesti laevaomanikul 6 kuuks laeva ostmisel LaevaRS § 10 lg. 2 alusel enne 

selle kinnistamist, kui Eesti välisesinduse konsulaarametnik võib väljastada laevale Eesti ajutise 

liputunnistuse. Lisaks näeb LaevaRS erandkorras ette Eestis ehitatud laevale  VTA poolt ajutise 
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liputunnistuse väljastamise LaevaRS § 23 alusel selle laeva esimese üleviimisreisi ajaks. See säte 

läheb huvitaval kombel vastuollu LaevaRS § 2 sätestatud põhimõttega, et ainult Eesti 

laevaomaniku või sellega võrdsustatud välismaise isiku (s.o. EL liikmesriigi kodanikul või 

eraõiguslikule juriidilisel isikul) laeval on õigus kanda Eesti riigilippu.  

Teine võimalus laevaregistrite osas on viia kõigi laevade registreerimine riigiameti alla (näiteks 

VTA-sse, kus praegu toimub laevapereta prahitud laevade registri pidamine). Riigiametis laeva 

registreerimine võtab ära kohtu poolt laevade laevakinnistusraamatus kinnistamisega seotud 

rangemad nõuded, mis tulenevad kinnistusraamatuõigusest ja kinnistamispõhimõtetest. 

Eeldatavasti on VTA kõige efektiivsem ja kiirem laevade registreerimise teostamisel, kuna siis 

toimub laevakontroll ja registreering ühes ametkonnas (ka laevade raadioloa ja kutsungi saamise 

taotlemine tuleks tuua efektiivsuse mõttes sama ametniku/ametkonna juurde, kus siis vajadusel 

eri ametkondade ametnikud (VTA-TJA) suhtlevad omavahel), mis on kompetente laevadega 

tegelema. Eelpool märgitud võimalusi tuleb mereõiguse kodifitseerimise vastava etapi töö käigus 

analüüsida, kusjuures see analüüs peab selgeks tegema laevade eel-registreerimise sobivuse või 

mitte-sobivuse Eesti õigussüsteemi, võimalusel koos laevade (järel)kinnistamisega ning nende 

toimingute võimaliku kooskõla Eesti õiguse põhimõtetega. Siinjuures peab välja pakkuma 

lahendused selliste olukordade jaoks kui toimub laeva eel-registreering, kuid mingil põhjusel ei 

toimu järgnevat laeva kinnistamist. Ühe võimaliku variandina uue laevaregistri asutamisel tuleks 

kaaluda laeva eel-registreerimise ja alalise registreerimise toimimist ilma laeva kinnistamiseta, 

s.t. mõlemad toimingud toimuvad ametis (VTA) eri ajahetkedel. Eel-registreerimine võimaldab 

teostada laevade esmaregistreerimise kiiremini ja see soodustab laevade tsiviilkäivet. Siinjuures 

on soovitav töö käigus tutvuda lähemalt Malta või Küprose vastavate laevade registreerimise 

regulatsioonide ja vajadusel ka praktikatega ning kaasata välismaa eksperte. Siiski peab uue 

laevade eel-registreerimise analüüsi juures arvesse võtma eri aspekte, näiteks kalalaevade puhul 

kalalaevaregistris registreerimise seotust kandega laevakinnistusraamatus või väikelaevaregistris. 

Käesolevas lähteülesandes analüüsimiseks ette nähtud laevaregistrite süsteemi muudatus ei näe 

ette kalalaevaregistri muutmist.    
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c) Laevade registreerimise protsessi lihtsustamine ja kiirendamine ning eelneva 

ametliku konsultatsiooni ja koordinatsiooni võimaluste analüüs  

Kui eelneva töö etapi analüüsi tulemuste põhjal ei otsustata minna edasi Eesti laevaregistrite 

süsteemi põhjalikule muutmisele (kas laevaregistrid VTA-sse või laevade eel-registreerimise 

süsteemi võimaldamine enne laeva kinnistamist), siis igal juhul tuleb analüüsida laevade 

registreerimise ja kinnistamise protsessi lihtsustamist ja kiirendamist. LaevaRS vastuvõtmise 

järgselt 1998. a. on seda mõned korrad tehtud (laeva omandi ülemineku kokkulepe on nüüd 

võimalik esitada lihtkirjalikus vormis nii laeva esmakinnistamisel kui võõrandamisel 

välismaalasele, mis on olnud positiivne areng), kuid kahjuks ei ole see kõik andnud piisavalt 

rahuldavaid tulemusi laevaomanikele. JUM kodulehel55 internetis on antud praktilisi nõuandeid 

laeva kinnistamise jaoks, mis on küll kasulik juhend nende toimingute teostamiseks, kuid see on 

ebapiisav laeva registreerimise kiireks ja sujuvaks teostamiseks kuna probleemid saavad alguse 

seadusega kehtestatud kinnistamise nõuetest ja laevakinnistusraamatu pidamisele peamiselt 

kinnistusraamatu seaduse sätete kohaldamisest (LaevaRS § 37 lg. 1). Siinjuures tuleb analüüsida, 

kuivõrd on laeva laevakinnistusraamatus registreerimist võimalik veel lihtsustada, et kiirendada 

laeva asjaõiguste kinnistamise menetlust (eriti laeva esmakinnistamisel ja kustutamisel) ja 

võimaldada konsultatsioone kohtuniku või kohtuniku abiga laeva kinnistamiseks nõutud 

dokumentide osas. Näiteks on ebaselge ja tekitab alati küsimusi LaevaRS § 55 lg. 7 p. 3 

sätestatud dokumendid, mis tõendavad laeva kustutamise aluseks olevaid asjaolusid. JUM 

selgitused märgivad laeva võõrandamise osas välismaalasele nende dokumentide kohta, et laeva 

kustutamise avaldusele lisatakse dokumendid, millest ilmneb, et uus omanik ei või Eesti lipu all 

sõita. Siinjuures peab arvestama, et eri jurisdiktsioonides on ettevõtete kohta saadaval erinevad 

dokumendid ja raske on määratleda, mis dokument Eesti kohtus sobib, et tõendada uue omaniku 

õiguse puudumist sõita eesti lipu all. Sellise LaevaRS § 55 lg. 7 p. 3 dokumendi osas on vaja 

anda selgitusi, mida saab kõige paremini teha konsulteerides laevaomanikku, kes soovib laeva 

müüa välismaale. Eriti keeruline olukord on laeva võõrandamisel Euroopa Liidu liikmesriigis 

asuvale ettevõttele, kellel on põhimõtteliselt õigus jätkata laevaga sõitmist Eesti lipu all LaevaRS 

§ 4 lg. 2 alusel.  

Kuna laeva ostu-müügi tehingu puhul toimub sageli ka laeva lipu ja registri vahetus (ja ka 

laevahüpoteekide muudatus), siis on laevaomanike jaoks väga oluline see protsess korralikult ette 

                                                 
55 Kättesaadav: http://www.just.ee/et/eesmargid-tegevused/praktilisi-nouandeid/laeva-kinnistamine (17.09.2015). 
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valmistada ja koordineerida tegevused kindlaks kuupäevaks. See eeldab suhtlust tehingu 

osapoolte poolt registripidajatega eri riikides, mis Eestis on siiamaani kahjuks viljatu (ette midagi 

ei öelda) või koguni võimatu. See omakorda võib põhjustada laeva tühiseismist ja 

ekspluatatsioonist välja viimist mõneks ajaks, mis toob kaasa kulud ja kahjud. Keeruliste laevade 

ostu-müügi tehingute puhul, kus ühe riigi laevaregistris toimub tehingu tulemusena 

laevahüpoteegi kustutamine ja seejärel laeva kustutamine müüja poolt selle riigi registrist ja selle 

järgneb kohe teise riigi laevaregistris laeva registreerimine ostja poolt ja järgnevalt kohe 

laevahüpoteegi registreerimine, on vaja nende laevaregistrite töötajate kiiret tegutsemist ja 

kinnitusi ning dokumentide edastamist tehingu osapooltele. Sellise kiire ja kõigi asjassepuutuvate 

isikute ette koordineeritud tegevuse eesmärk on see, et laev saaks võimalikult ruttu ühes registrist 

kustutatud ja teise registrisse registreeritud koos uue hüpoteegi(de)ga. Seda on vaja selleks, et 

laev ei peaks jääma ekspluatatsioonist välja ilma teenistuseta ja mitte tekitada liigseid riske 

tehingu osapooltele ja nende finantseerijatele. Laeva juriidiline staatus ilma registreerimata ja 

liputa ei võimalda laeval sõita ja laeva anda tagatiseks finants-institutsioonidele. Laevade ostu-

müügi puhul on enamasti probleemiks laeva üleviimise aeg ühest registrist teise (ümber-

registreerimise aeg), sest selle aja jooksul on laeva finantseerijad laeva tagatiseta. Laeva 

soetamiseks on antud raha välja, kuid seda raha ei ole veel tagasi saadud, kuid hüpoteek tuleb 

kustutada (müügi puhul) või raha tuleb laeva ostuks välja anda kuigi laevahüpoteegi tagatis ei ole 

veel seatud. Probleemi sisu seisneb selles, et ostja ei taha enne müüjale raha maksta kui laev on 

registreeritud tema nimele (laevahüpoteek seatud ostja panga kasuks) ja müüja ei taha enne laeva 

registrist oma nimelt ära kustutada (ega müüja panga laevahüpoteeki kustutada) enne kui ta on 

ostjalt raha kätte saanud. Seega ka seetõttu peab see laeva üleviimise aeg olema võimalikult 

lühike (ainult mõned minutid või äärmisel juhul tunnid), et mitte luua laevanduse finantseerijatele 

täiendavaid riske ja nõudeid laevaomanikele täiendavate tagatiste osas. Laevade registreerimise 

protsessi lihtsustamiseks peaks kaaluma laeva registreerimise ankeetide (märgitud nõutud 

andmed) ja dokumentide näidisnimekirja ja näidisvormide kehtestamist, et laevaomanikel oleks 

selge, mis on vaja teha ja esitada laeva registreerimiseks Eestis. Mitmed laevaregistrid võivad siin 

olla Eestile eeskujuks.  
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d) Laevaregistri  usaldusväärsuse tõstmine ja mittekohaste sätete kaotamine 

Lisaks eelneva konsultatsiooni ja koordinatsiooni puudusele Eesti kohturegistris on küsimuse all 

ka laevakinnistusramatu usaldusväärsus ja kindlus. Eriti teravalt tõstatab selle küsimuse LaevaRS 

§ 55 lg. 5, mis sätestab laeva kustutamise laevakinnistusraamatust (s.o. lipuõiguse kaotuse märge 

on võrdsustatud laeva kustutamisega) kui laev on kaotanud õiguse kanda Eesti riigilippu. Siiski 

selle laevakinnistusraamatust kustutatud laeva piiratud asjaõigusi ei kustutata sellisel juhul 

laevakinnistusraamatust. Eelpool märgitud LaevaRS sätet on kritiseerinud prof. Heiki Lindpere ja 

vandeadvokaat Indrek Nuut, et laev saab olla kas registrisse kantud või sealt kustutatud. 

Iseendaga loogiliselt vastuolus olev konstruktsioon, kus midagi loetakse kustutamisega võrdseks, 

ei ole vettpidav ja mõjub põrmustavalt hüpoteegipidajate õiguste kaitsele ning laevaregistri 

usaldatavusele.56 Lugedes midagi võrdseks kustutamisega, luuakse võimalus viia laev ära Eesti 

jurisdiktsiooni alt ja jätta hüpoteegipidaja ilma reaalse tagatiseta. Ilmselgelt ei ole LaevaRS § 55 

lg. 5 arusaadav rahvusvahelistele laevandusringkondadele ja see on mitmeti tõlgendatav ja 

kasutatav, mis kahjustab Eesti laevakinnistusraamatu mainet. Ka JUM kodulehel laeva 

võõrandamist selgitav juhend ei ole siin abiks ja pigem tekitab veel rohkem küsimusi ja segadust. 

Seal on märgitud järgmist: „Kui laevale on seatud hüpoteeke või kasutusvaldus, tuleb avaldusele 

lisada ka hüpoteegipidajate ja kasutusvaldaja notariaalselt kinnitatud allkirjaga nõusolek. Kui 

sellist nõusolekut ei saada, siis tehakse laeva kohta laevakinnistusraamatusse märge, et laev on 

kaotanud õiguse kanda Eesti lippu. Märge on võrdne laeva kustutamisega, kuid hüpoteegid ja 

kasutusvaldus jäävad püsima“. Rahvusvahelises laevanduse praktikas on levinud põhimõte, et 

laeva ei saa kustutada laevaregistrist kui laeval on hüpoteek peal ja hüpoteegipidaja ei anna 

kirjalikku nõusolekut selle hüpoteegi kustutamiseks või ülekandmiseks teise laevaregistrisse. 

Maailmas on selliseid laevaregistreid, kus hea usu põhimõtet järgides saab notariaalselt 

kinnitatud kinnituskirjaga (ing. k. affadavit) laeva registreerida ilma eelnenud laevaregistri 

kustutus-tunnistuseta. Pealegi esitatakse laevade kustutus-tunnistus eelmisest laevaregistrist vahel 

hilinemisega, mis on mõnedes laevaregistrites aktsepteeritud. Seega võib see Eesti lipuõiguse 

kaotanud laev, mis on saanud registrist kustutamisega võrdse märke, saada jätkata 

ekspluatatsiooni uue lipu all vaatamata sellele, et Eesti laevahüpoteek on rahuldamata. Selline 

olukord võib reaalselt tekkida korrektselt lõpule viimata laeva ostu-müügi tehingute puhul, kus 

hüpoteegipidaja mingil põhjusel ei ole laeva müügiga nõus. Hüpoteegipidaja õigusvaidlus uue 

                                                 
56 H. Lindpere, I. Nuut, op. cit., lk 263. 
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laevaomaniku või prahtijaga on aga keeruline, kuna see laev kaotas mingil põhjusel õiguse kanda 

Eesti riigilippu (näiteks Eesti kaasosanike osalus merelaevas vähenes alla poole või laeva 

kapteniks ei ole enam Eesti kodanik ega EL liikmesriigi ega Euroopa Majanduspiirkonna lepingu 

osalisriigi kodanik) ja sellega võrdsustus see laev Eesti laevaregistrist kustutatud laevaga. 

Siinjuures on probleemiks see, et merelaeva õiguse kaotus sõita Eesti lipu all (avalik õiguslik 

seisund) toob kaasa muutused selle laeva eraõiguslikus seisundis (Eesti lipuõiguse kaotus 

merelaeva poolt võrdustatakse selle laeva laevakinnistusraamatust kustutamisega), mis on 

põhimõtteliselt vale lähenemine. Merelaev võib muutuda meresõidukõlbmatuks ja ei vasta enam 

lipuriigi laevaohutusnõuetele ning võib sellega seoses kaotada õiguse sõita selle riigi lipu all (või 

näiteks ka laevapereta prahitud laeva paralleelse registreerimise juhul teise riigi lipu all), kuid see 

ei peaks mõjutama laeva eraõigusliku staatuse ja omandiõiguse kehtivust. Sellest aspektist on 

praegu kehtiv LaevaRS ebausaldusväärne ja Eesti merelaevade kinnistamise õiguskindluse 

argument ei ole vettpidav ning on kahjustatud vaatamata sellele, et LaevaRS § 55 lg. 5 järgi laeva 

piiratud asjaõigused jäävad kehtima. Sellisel juhul kujuneb väga keeruline olukord, millele on 

raske lahendust leida. 

Eestis laevade registreerimise ja laeva piiratud asjaõiguste kaitse vaatepunktist on negatiivne veel 

see asjaolu, et Eestis kinnistatud laeva lubamisel teise riigi riigilippu kanda selle laeva 

laevapereta prahilepingu alusel välismaa isikule prahtimisel (LaevaRS § 20 alusel) ei nõuta selle 

laeva hüpoteegipidajalt vastavat nõusolekut laeva lipu vahetuseks. See on edukate 

rahvusvaheliste laevaregistrite puhul tavaline, et laeva lipu vahetamiseks on vaja saada selle laeva 

hüpoteegipidaja(te) (kui neid on) notariaalselt tõestatud nõusolek isegi kui laeva põhiregister (kus 

registreeritud laeva asjaõigused) ei muutu. LaevaRS § 21 lg. 2 ja 3 järgi tehakse küll teise riigi 

lipu kandmise loa osas vastav märge laevakinnistusraamatusse, kuid see ei ole piisav laeva 

hüpoteegipidaja(te) õiguste kaitseks. Tavaliselt hüpoteegipidajad sellises laeva lipu vahetumise ja 

laeva kontrolli ülemineku olukorras soovivad saada laevaomanikult täiendavaid tagatisi ja 

reguleerida teatud õigused ja kohustused täiendavate lepingutega laevaomaniku ja selle laeva 

laevapereta prahtija ja hüpoteegipidaja vahel. Kui hüpoteegipidaja neid täiendavaid tagatisi ja 

lepinguid ei saa, siis ta ei anna nõusolekut laeva registreerimiseks teise lipu alla. Eestis see 

laevanduse finantseerijate tavapärane seadustest tulenev kaitse ei ole kehtestatud, mis omakorda 

vähendab Eestis laeva kinnistamise õiguskindluse argumendi tugevust ja laevanduse 

finantseerijate kindlustunnet Eestis võrreldes teiste edukate rahvusvaheliste laevaregistritega. 

Eelpool märgitud tähelepanekud ja puudused tuleb arvesse võtta laevade registreerimist 
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puudutavate seaduste revideerimisel, täiendamisel või ümberkirjutamisel, et parandada seaduste 

selgust, arusaadavust ja laevanduse valdkonnas tegutsevate isikute ja ettevõtete õiguskindlust. 

 

e) Laeva müügikirja (ing. k. Bill of Sale) tunnustamine või vastava Eesti müügikirja 

vormi kehtestamise võimalus 

Laevade registreerimise (ostu korral) ja kustutamise (müügi korral) puhul Eesti isiku ja 

välismaise tehingupartneri vahelise laeva ostu-müügi tehingu juures on raskendavaks asjaoluks, 

et Eesti ei tunnusta rahvusvahelises käibes kasutatavat laeva müügikirja, mille kirjutab alla ainult 

laeva müüja. Selliste tehingute puhul laeva ostul või müügil välismaale on alati vajalik laeva 

müügikiri. Kuna Eestis sellist ühepoolset dokumenti ei tunnistata, siis on vaja see dubleerida 

mingi muu Eesti kohturegistri jaoks sobiliku laeva võõrandamise dokumendiga. LaevaRS § 55 lg. 

7 p. 3 sätestab, et laeva kustutamiseks laeva kinnistusraamatust peab omanik esitama 

dokumendid, mis tõendavad kustutamise aluseks olevaid asjaolusid. JUM kodulehe selgitused 

laeva võõrandamise osas välismaalasele kirjeldavad, et: „Kui  laev võõrandatakse isikule, kellel 

ei ole õigust Eesti lippu kasutada, siis on omandi ülemineku kokkulepe lihtkirjalik. Senine 

omanik esitab laeva kustutamiseks laevakinnistusraamatust notariaalse täistõestusega avalduse. 

Avaldusele lisatakse dokumendid, millest ilmneb, et uus omanik ei või Eesti lipu all sõita.“ 

Seega lisaks müügikirjale tuleb alla kirjutada ostja ja müüja poolt laeva omandi ülemineku 

kokkulepe. Sellise kahepoolse kokkuleppe allakirjutamisega on probleemiks see, et seda 

dokumenti ei saa ette alla kirjutada (omandiõiguse üleminekut müüja enne ei kinnita kui talle on 

laeva eest raha laekunud) ja seega ei saa ette selliselt kokkulepet ka eesti keelde tõlkida, mida 

kohturegister nõuab. Laeva müügikirja laialdase kasutuse ja edu põhjus seisnebki selles, et see 

müüja poolt ühepoolselt allkirjastatav dokument kirjutatakse enne tehingut notari ees alla ja 

legaliseeritakse ning müüja saab anda selle valmis tõestatud müügikirja ostjale üle ostusumma 

ülekande maksekorralduse vastu. See müügikiri (ing. k. Bill of Sale) on laeva omandiõiguse 

üleminekut tõendav dokument, mis on tunnustatud enamike maailma laevaregistrite poolt. Mõned 

laevaregistrid on kehtestanud isegi müügikirja vormid, mida nemad tunnustavad ja mis on 

näidiseks tehingu osapooltele, kes tahavad seal registrites laevu registreerida. Eestis laevade 

kinnistamise ja laeva kinnistusraamatust kustutamise puhul on märgatav, et ebaharilikult 

aktsepteeritakse laeva omandi üleminekuks lihtkirjalikke lepinguid tehingutes välismaalastega. 

Eestis on laevade registreerimisel ja seega kinnistamisel rõhuasetus pandud Eesti ostja või müüja 
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notariaalselt kinnitatud avaldustele (ostul ja kinnistamisel LaevaRS § 39 lg. 1, müügil ja 

kustutamisel LaevaRS § 55 lg. 7 p. 3). Juriidiliselt nõrk koht on siin see, et laev võidakse 

kinnistada Eestis ilma välismaa müüja poolt antava piisavalt tõendatud (müüjat esindava isiku 

volitused tõendamata) ja kinnitatud omandiõiguse ülemineku dokumendita. LaevaRS § 42 lg. 1 p. 

8 küll sätestab, et selles osas peab merelaeva kinnistamiseks esitama omandi saamise õigusliku 

aluse, mis tuleb tõendada, kuid see säte ei ole piisavalt arusaadav ja selge, mis dokumenti laeva 

omandi saamise tõendamiseks on vaja kohtule esitada. JUM kodulehe selgitused viitavad selles 

osas  dokumendile omanikuks saamise kohta (müügileping vms), mis võib olla lihtkirjalik ning 

põhineda välismaisel õigusel.  

Selline olukord ei oleks nii kriitiline kui Eesti kohturegister saaks laeva kinnistamise ajaks 

välisriigi laevaregistrist kustutamise tõendi, mis tuleb aga esitada 15 päeva jooksul peale laeva 

kandmist laevakinnistusraamatusse (LaevaRS § 48 lg. 1). See viitaeg on normaalne, sest 

mitmetest laevaregistritest ei saagi kohe kustutustõendit kätte. Lisaks on täiendava ajafaktori 

küsimus, et kui ruttu see laeva kustutustõendi originaal jõuab Eestisse, et selle saaks 

kohturegistrile esitada. Sellises olukorras võiks olla sobiv lahendus varem kirjeldatud laeva eel-

registreerimine, mille järel tehakse alles laeva kinnistamine kui kõrgendatud õiguskindlusega 

toiming peale kõigi vajalike originaaldokumentide (kaasa arvatud laeva kustutustunnistus) 

kättesaamist. Siinjuures jääb arusaamatuks, miks Eesti kohturegister jätab kasutamata 

rahvusvaheliste laeva ostu-müügi tehingute puhul kasutusel oleva laeva müügikirja, mis tavaliselt 

nagunii müüja poolt tehakse (s.o. tavapärane), et luua kindlust Eesti laevaregistri suhtes. Eesti 

laevade kinnistamisel võimalikud kuritarvitused on sellega minimiseeritud erinevalt praegusest 

olukorrast, kus ostja kui õiguste saaja (omandaja) notariaalselt kinnitatud avaldus võtab laevade 

kinnistamisel tõendamise põhikoormuse, kuid müüja kui õiguste loovutaja poole allkirjastatud 

dokument võib olla lihtkirjalik ja ei tea kelle allkirjaga. Tundub, et selles osas on Eestis mindud 

rahvusvahelisest laevade ostu-müügi praktikast erinevat teed mingil põhjusel laevade 

kinnistamise teostamise eesmärgil, mis on väga Eesti õiguse keskne toiming ja ei saa arvesse 

võtta välismaal tehtud dokumente. Samas see seab kahtluse alla Eesti laevade kohturegistri 

usaldusväärsuse, kuna laeva registreerimisel ja kinnistamisel Eestis ei saada laeva võõrandaja 

tugeva tõendusväärtusega kinnitust. Eeltooduga seoses peaks analüüsima, kas ja kuidas on 

võimalik suurendada Eesti laevakinnistusraamatu usaldusväärsust kasutades ära rahvusvaheliselt 

laia tunnustust leidnud laeva müügikirja ja laeva võõrandamisel välismaalasele teha laeva 

kustutamise notariaalselt kinnitatud avaldus müügikirja vormis, et lihtsustada ja vähendada 
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dokumentide arvu, mida peab laeva müügi korral tegema. See analüüs on vajalik nii laeva 

kinnistamis-süsteemi jätkumisel kui ka laevaregistrite muutmisel, sest ka laeva omandiõiguse 

registreerimisel ametis tuleks tunnustada müüjapoolseid laeva müügikirju.     

 

f) Dokumendid laevaregistrile inglise keeles  

Merelaevade registreerimise puhul on mõistlik tunnustada laeva registreerimiseks vajalikke 

dokumente inglise keeles, sest merelaevandus on rahvusvaheline äri ja merelaevanduses on 

inglise keel üldtunnustatud keeleks. Laevade kinnistamisel Eestis võib muidugi inglise keelsete 

dokumentide kasutamine saada raskemaks küsimuseks, kuid laevade registreerimisel VTA-s ei 

tohiks see olla probleemiks. Praegu seaduse alusel nõutud laeva laevapereta prahtimise lepingu 

tõlkimine eesti keelde on äärmiselt ebamõistlik nõue, sest see ei anna Eesti registripidajale mitte 

mingit vajalikku lisateavet selle laeva ega lepingu kohta. Oluline on selle laeva laevapereta 

prahtimise lepingu fakt ja see saab nagunii kinnituse LaevaRS § 92 lg. 1 p. 10 alusel esitatava 

laevaomaniku notariaalselt kinnitatud nõusoleku põhjal.    

 

g) EL liikmesriigis asu- ja tegevuskohta omava reederi õigus registreerida laev Eesti 

laevapereta prahitud laevade registris 

Euroopa Liidu liikmesriigis asu- ja tegevuskohta omavad reederid ei saa registreerida oma laeva 

kehtiva õiguse alusel Eesti laevapereta prahitud laevade registris ja sellel teel heisata oma laeva 

Eesti lipp. LaevaRS § 4 (Eesti omanik ja osanik ning nendega võrdsustatud välismaised isikud) 

lg. 2 sätestab, et käesoleva seaduse §-des 1 ja 2 nimetatud merelaeva omaniku, kaasomaniku või 

kaaspärijaga on, kui ta seda taotleb, laeva kinnistamisel võrdsustatud Euroopa Liidu liikmesriigi 

kodanik ja Euroopa Liidu liikmesriigi õiguse järgi asutatud äriühing või muu eraõiguslik 

juriidiline isik, mille asu- ja tegevuskoht on Euroopa Liidu liikmesriigis, tingimusel, et tal on: 

1) elukoht või püsiv tegevuskoht Eestis, kusjuures tegevuskohaks ei loeta laeva ennast, või 

2) Eestis elav või asuv püsiv esindaja, kes vastutab Eestis merelaevale kehtivatest tehnilistest, 

sotsiaalsetest ja halduslikest nõuetest kinnipidamise eest ning juhib ja kontrollib vahetult laeva 

kasutamist. 

See eelpool toodud säte võimaldab EL liikmesriigi kodanikul ja EL liikmesriigis asu- ja 

tegevuskohta omaval äriühingul ja muul eraõiguslikul juriidilisel isikul teatud tingimustel 
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kinnistada laev ja sellel teel tuua see Eesti lipu alla. Kahjuks ei ole seda võimalik teostada ilma 

laeva kinnistamiseta Eestis, kuigi see võiks olla võimalik näiteks laevapereta prahitud laevade 

registris, et anda Eesti laevahaldusfirmadele (ing.k. ship management company) välismaa 

laevaomanikele teenuse osutamise (laeva tehniline korrashoid, mehitamine jm.) ja sellega 

teenistuse võimalust Eesti lipu alla toodava laevaga. Laeva Eestis kinnistamine (asjaõigused) on 

välismaa laevaomanikule kindlasti tõsisem otsus kui mingi prahilepingu perioodiks lubada laev 

Eesti lipu alla (näiteks ajaperioodil kui laev sõidab Eesti sadamatesse). See on kindlasti Eesti 

huvides, et laevu tuleb rohkem Eesti lipu alla. Selle lähteülesande punkti alusel teostatava 

analüüsi käigus peab esmalt analüüsima, kas Eesti ei riku sellise piiranguga laeva registreerimisel 

EL põhivabadusi (kapitali ja teenuste vaba liikumine) ja võrdse kohtlemise printsiipi. Analüüsi 

käigus tuleb ka uurida võimalusi ja vajadust siseriiklike õigusaktide muutmiseks selliselt, et EL 

liikmesriigi kodanik ja EL liikmesriigis asu- ja tegevuskohta omav äriühing ja muu eraõiguslik 

juriidiline isik saab laeva tuua Eesti lipu alla, registreerides see Eesti laevapereta prahitud laevade 

registris teatud tingimustel, nagu saab EL liikmesriigi kodanik ja EL liikmesriigis asu- ja 

tegevuskohta omav äriühing ja muu eraõiguslik juriidiline isik oma laevale praegu kehtivate 

sätete alusel Eesti lipu laeva kinnistamisel. Analüüsi käigus peab käsitlema ka siseriikliku õiguse 

vastavust EL 21.04.2004 määrusele (EÜ) nr 789/2004, mis käsitleb kauba- ja reisilaevade 

ümberregistreerimist ühest ühenduse registrist teise. 

 

h) Eesti avatud rahvusvaheline laevaregister 

Seoses Eesti laevaregistrite revisjoniga ja nende laevaregistrite muutmise võimaluste analüüsi 

ning kaalumisega seoses tasub analüüsida ka Eesti avatud rahvusvahelise laevaregistri loomist 

nn. teise registrina, kus saaksid laeva registreerida Eesti lipu alla ka välismaa isikud, kes ei ole 

registreeritud EL-s. Avatud rahvusvaheline laevaregister teise registrina välismaa laevaomanike 

jaoks eksisteerib väga edukalt Norras (nn. The Norwegian International Ship Register - NIS), aga 

lisaks veel ka Taanis ja muudes riikides. Eesti avatud rahvusvaheline laevaregister annab 

võimaluse rakendada ja kasutada paremini ära Eesti merelaevanduse alast kompetentsi, mis otsib 

tegevust seoses kaubalaevade lahkumisega Eesti lipu alt 2014. a. Lisaks annab see uue 

arenguperspektiivi võimaluse kogu Eesti meretranspordi- ja laevandussektorile ning pikemas 

perspektiivis annab merendusega seotud inimestele tööd ning loob juurde ka uusi töökohti. 
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i) Ülevaade huvigruppide ettepanekutest 

Justiitsministeerium: 

- “Kuna laevade registreerimise ja asjaõiguse põhimõtted on suuresti samad olnud pikki aastaid, 

siis oleks vajalik need kodifitseerimise käigus ka sisuliselt üle vaadata.” 

- “Justiitsministeerium pooldab laevaregistrite võimalikku koondamist ühte ametiasutusse ning 

kodifitseerimise käigus võiks analüüsida, milline oleks Eestile sobivaim laevade 

registreerimise süsteem.” 

- “Registreerimisel on esinenud peamiselt formaalseid probleeme nõuetekohaste dokumentide 

esitamisega, mis enamjaolt on lahendatavad /.../. Siinkohal tuleks üle vaadata dokumentide 

loetelu ja nõuded.” 

- “Asjaõigusseadus reguleerib kinnisomandi kitsendustega seonduvat, kuid laeva 

asjaõigusseaduses vastavad sätted puuduvad. Antud temaatika seondub üldisema probleemiga 

laeva asjaõigusseaduse, asjaõigusseaduse, LaevaRS ja KRS omavahelisest sidususest ja 

seaduse mõttest. Jääb segaseks, mil määral saab asjaõigusseaduse norme laevade osas 

kohaldada, kui otsene viide laeva asjaõigusseaduses puudub. Näiteks on keeruline hinnata, kas 

laevakinnistusraamatusse saab kanda laeva omandamist tagava eelmärke, kuna 

materiaalõigusest (laeva asjaõigusseadusest) eelmärke võimalust ei tulene ning pole ka viidet 

asjaõigusseadusele.” 

 

Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon: 

- „Seega vajaks analüüsi küsimus kas on võimalik laevaomanike koormust näiteks laevade 

registreerimisel vähendada ilma, et see mõjutaks riikliku järelevalve ja vastutuse kvaliteeti 

riigile pandud rahvusvaheliste kohustuste täitmise osas.“ 

 

Eesti Laevaomanike Liit: 

- „Laevade registreerimine Eestis kohtute juures on ülemäära komplitseeritud toiming ja ei 

vasta rahvusvaheliselt levinud laeva ostu-müügi praktikale.  

Peamisteks probleemideks Eestis laevade registreerimise osas on: 
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- Laeva registreerimise komplitseeritus ja eelneva koordinatsiooni raskendatus, kohtuga 

isegi võimatu, 

- Eri Eesti ametite/isikute kinnitusi on vaja enne kui laeva registreerimine saab 

võimalikuks, 

- Laeva müügikirja „Bill of Sale“ ignoreerimine Eestis, 

- Laeva registreerimiseks vajalike dokumentide tõestatud tõlked eesti keelde.“ 

- „Laeva lipuõigus ja kohustus – Eesti kodanike ja ühingute kohustus registreerida nendele 

kuuluvad laevad Eesti lipu alla ja kohustus kinnistada laev Eestis ei vasta tänapäeva 

globaliseerunud maailma tingimustele ja ei ole kooskõlas EL põhivabadustega. ELL soovitab 

sellise laeva Eesti lipu alla registreerimise kohustuse Eesti seadustest ära kaotada, sest see on 

aegunud nõue, see nagunii ei toimi ja Eesti riik ei saa ka selle täitmist praktiliselt kontrollida.“ 

- „Välismaa laevapere liikmete töötamine Eesti laevadel – ELL soovib, et välismaa laevapere 

liikmed saaksid töötada Eesti lipu all sõitvatel laevadel. Suur osa Eesti meremehi töötab juba 

välismaa laevadel ja Eesti reederitel on tekkinud laevapere liikmete puudus. Eesti seadused 

otseselt ei keela välismaa laevapere liikmete töötamist Eesti lipu all sõitvatel laevadel, kuid 

see valdkond on siiani õiguslikult reguleerimata ja ebakindel, nimelt puudub siin õigus-

selgus. Jälgides elamislubade ja töölubade osas kehtivat Eesti regulatsiooni välismaalaste 

Eestis töötamiseks jääb tunne, et ka välismaalase Eesti laeval töötamine on piiratud.“   

- „Eesti laevade kinnistamise kohustus, et võimaldada õiguskindlate laevahüpoteekide 

kinnistamist välis-finantseeringute saamiseks, ei ole kindlasti andnud soovitud tulemust. 

Pigem vastupidi, et laeva kinnistamise nõue on teinud laevaomaniku elu raskemaks.“ 

- „Eestis laeva registreerimisel on vaja saada kooskõlastused ja load VTA-st ja Tehnilise 

Järelvalve Ametist (raadioluba ja kutsung) ning alles seejärel saab minna kohtusse laeva 

kinnistama, et saada laevale lipudokumendid.“ 

 

Maaeluministeerium 26.10.2015: 

- „Juhime tähelepanu asjaolule, et seoses eesmärgiga lihtsustada laevade registreerimist 

laevakinnistusraamatusse, tasub lisaks analüüsida võimalikke probleeme, mis võivad tekkida 

laevakinnistusraamatu ja kalalaevaregistri vahel.“ 
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Kommentaar huvigruppide ettepanekute kohta: JUM-i ja huvigruppide ettepanekud on 

põhjendatud ja nendega tuleb arvestada kodifitseerimise analüüsi koostamisel. 

 

1.3. Laevade arestimist ja täitemenetlust reguleerivate õigusaktide analüüs 

a) Analüüsi etapi üldeesmärk 

Revisjoni üldeesmärgiks on põhjalikult, sisuliselt ja süsteemselt analüüsida laevade arestimist ja 

täitemenetlust puudutavaid regulatsioone, sh LAÕS-i, TMS-i ja TsMS-i vastavaid sätteid. 

Eelkõige asetatakse analüüsi läbiviimisel rõhk regulatsioonide otstarbekuse, õigusselguse ja 

valdkonna praktika vajadustele vastavuse väljaselgitamisele ning tehakse vajadusel ettepanekud 

kehtiva õiguse muutmiseks. Laevanduse rahvusvahelisest iseloomust tulenevalt tuleb analüüsida 

ka laevade arestimise reeglistiku vastavust asjakohastele rahvusvahelistele konventsioonidele, 

millega Eesti ühinenud on, mh 1999. aasta Genfi rahvusvahelisele laevade arestimise 

konventsioonile ja võimalikele muudele konventsioonidele, mis laevade arestimise ja 

sundtäitmisega puutumuses on. Vastuolude tuvastamise korral tuleb teha ettepanekud kehtiva 

õiguse konventsiooni(de)ga vastavusse viimiseks. 

Analüüs peab vastama HÕNTE mõttes väljatöötamiskavatsusele. See tähendab, et analüüs peab 

sisaldama ka probleemide ja nende lahendusvariantide õigusvõrdlevat analüüsi ja eelistatavat 

lahendust koos põhjendusega. Analüüsis tuleb võrrelda Eestis kehtivat laevade arestimise ja 

täitemenetluse korralduse ning reeglistiku teatud aspekte teiste riikidega, s.h Malta ja Hollandi ja 

muude võimalike riikidega, kelle laevade aresti ja sundtäitmise korraldus rahvusvahelises 

laevanduses tunnustust on leidnud. Analüüsis tuleb käsitleda muu hulgas alljärgnevaid küsimusi. 

 

b) Arestimisõigus – merinõude eest vastutava reederi  teise laeva arest 

1999. aasta laevade arestimise konventsiooni art 3 lg 2 sätestab õiguse arestida laev, mis ei ole 

arestiõigust andva merinõudega seotud, kuid mis on nimetatud merinõude eest vastutava isiku 

omandis (konventsioonis: “2. Arrest is also permissible of any other ship or ships which, when 

the arrest is effected, is or are owned by the person who is liable for the maritime claim and who 

was, when the claim arose:(a) owner of the ship in respect of which the maritime claim arose; or 

(b) demise charterer, time charterer or voyage charterer of that ship. This provision does not 
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apply to claims in respect of ownership or possession of a ship.“).  See säte annab võimaluse 

arestida konkreetse merinõude eest vastutava isiku (võlgniku) teisi laevu (lisaks merinõudega 

seotud konkreetsele laevale) tingimustel, et: see teine (arestitav) laev on aresti teostamise ajal 

võlgniku omandis, ja merinõudega seotud laev oli merinõude tekkimise ajal: (a) võlgniku 

omandis, või (b) võlgniku kasutuses teatud kindlate prahilepingute alusel. 

Seega võimaldab säte arestida ajaprahilepingu järgse prahtija omandis olevat muud laeva kui see 

prahtija on prahitava laeva suhtes tekkinud merinõude eest vastutav (näiteks võlgnevus 

laevakütuse eest). 1999. aasta laevade arestimise konventsiooni järgi kütusevõlaga seotud laeva 

arestida ei saa kui selle laeva omanik ei ole selle merinõude (kütusevõla) eest vastutav 

(konventsiooni art 3 lg 1). 

1999. aasta laevade arestimise konventsiooni art 3 lg 2 eestikeelne tõlge on järgmine: „2. Samuti 

võib aresti seada igale laevale või laevadele, mida omab isik, kes vastutab merinõude eest aresti 

kohaldamise ajal ja kes nõude tekkimise ajal a) omas laeva, mille vastu merinõue tekkis või b) 

prahtis laeva laevapereta või ajaprahi või reisiprahi alusel. Sätet ei kohaldata laeva omandiõiguse 

või valduse nõudele.“  

Tõlge on mõneti ebaõnnestunud, kuna jätab art 3 lg 2 alapunkti b) mitmetimõistetavaks. Sellest 

on võimalik välja lugeda nii seda, et arestimise õiguse tekkimiseks peab võlgnik olema nõude 

tekkimise ajal prahtinud arestitavat laeva (s.t. arestitava laeva osas varasem prahileping), kui ka 

seda, et võlgnik peab olema prahtinud nõude tekkimise ajal seda laeva, mille vastu merinõue 

tekkis (s.t. merinõude objekti osas varasem prahileping). 

Veelgi problemaatilisem on LAÕS § 782 lg 3, mis näeb ette, et:  „Arestida võib merinõude 

põhjustanud laeva omaniku või seda laeva laevapereta või ajaprahi- või reisiprahilepinguga 

prahtinud isiku igat laeva, välja arvatud juhul, kui nõue tuleneb laeva omandiõiguse või valduse 

vaidlustest.“ Viidatud säte on selges vastuolus 1999. aasta laevade arestimise konventsiooni art 3 

lg.-ga 2, kuna ei sea laeva arestimise eeltingimuseks selle laeva omaniku vastutust merinõude 

eest. Selliselt võiks sisuliselt arestida merinõude põhjustanud laeva omaniku igat laeva, mis on 

tema omandina registreeritud sõltumata sellest, kas see laeva omanik on merivõla eest vastutav. 

Näiteks kui see laevaomanik on prahtinud oma laeva meeskonnaga mingiks kokkulepitud ajaks 

(nn.laeva ajaprahtimine e. time-charter) teisele isikule e. aja-prahtijale ja selle laeva aja-prahtija 

võlgnevuse tõttu (näiteks see aja-prahtija ei ole maksnud ära sadamatasusid) on tekkinud 

merivõlg selle konkreetse laeva vastu, siis selle LAÕS sätte järgi saab arestida selle merivõlaga 
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puutumust omava laeva registreeritud omaniku omanduses olevaid teisi laevu vaatamata sellele, 

et see laevaomanik ei vastuta selle prahtija võlgnevuse eest ja need laevad ei oma mingit 

puutumust selle merinõudega (isegi läbi laevaomaniku). 1999. aasta laevade arestimise 

konventsiooni läbiv mõte on, et – mitte arvestades hüpoteegi, omandiõiguse vaidluse või 

merivõla tõttu arestimist –, arestida võib eelkõige merinõude (merinõuded hõlmavad ka 

merivõlgasid) eest vastutavale isikule kuuluvat laeva või ka laevapereta prahitud laeva, kui selle 

laeva laevapereta prahtija on selle laevapereta prahilepingu ajal tekkinud merinõude eest vastutav 

ja ta on selle arestitava laeva omanik või jätkuvalt laevapereta prahtija aresti seadmise hetkel. 

Kehtivas sõnastuses LAÕS § 782 lg 3 teeb aga võimalikuks arestida merinõude põhjustanud laeva 

omaniku igat laeva isegi siis kui see laeva omanik ei ole vastutav selle merinõude eest. Selle sätte 

alusel on Eesti kohtu poolt arestitud ka laev merinõude eest, mille eest laeva omanik ei olnud 

vastutav, vaid mille põhjustas laeva laevaperega prahtija (s.o. laeva ajaprahtija e. time-charterer). 

Selline konventsiooni vääriti ülevõtmine LAÕS-is on teinud võimalikuks kaasuse, kus 

laevaomaniku laev müüdi arestimise järgselt teise isiku (laeva ajaprahtija) kütusevõla eest, mis 

oli küll seotud arestitud laevaga, kuid ei olnud laevaomaniku tellitud (põhjustatud), st 

laevaomanik (ega laev) ei vastutanud selle merinõude eest. Lisaks eeltoodud probleemile LAÕS 

§ 782 lg 3 annab võimaluse merinõude põhjustanud laeva prahtinud isiku igat laeva (LAÕS § 782 

lg 3 vastav osa kontsentreeritud sõnastuses järgmine: „Arestida võib merinõude põhjustanud 

laeva ... laevapereta või ajaprahi- või reisiprahilepinguga prahtinud isiku igat laeva ...”) arestida. 

See läheb vastuollu merinõuete ja laeva aresti igasuguste põhimõtetega. 

Mereõiguse kodifitseerimise raames tuleks viidatud tõlke ja LAÕS-i vastuolu konventsiooniga 

seadusemuudatuse ja tõlke korrekteerimisega kõrvaldada ning lisaks üldisemalt hinnata 

konventsiooni eestikeelse tõlke ning sellele vastavate LAÕS-i sätete kooskõla konventsiooni 

originaalversioonidega ning vastuolude tuvastamise korral esitada sõnastuslikud 

parandusettepanekud. 

 

c) Hagi tagamise aluste kohaldamine laeva arestimise korral 

Laeva arestimisele hagi tagamise abinõuna kohaldatakse tsiviilkohtumenetluse hagi tagamise 

sätteid (TsMS 40. ptk), arvestades LAÕS-is kehtestatud erisusi (LAÕS § § 782). See säte 

kehtestab TsMS-i ja LAÕS-i omavahelise suhte vastavalt üld- ja eriseadusena laeva arestimise 

osas. 
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TsMS § 377 lg 1 kohaselt võib kohus hageja taotlusel hagi tagada, kui on alust arvata, et 

tagamata jätmine võib raskendada kohtuotsuse täitmist või selle võimatuks teha. Kui 

kohtuotsust tuleb ilmselt täita mujal kui Euroopa Liidu liikmesriigis ja välislepingu alusel ei ole 

tagatud Eesti kohtuotsuste täitmine, eeldatakse kohtuotsuse täitmise raskendatust. Sama 

paragrahvi teine lõige sätestab vaidlusaluse õigussuhte esialgse reguleerimise õigusliku aluse ja 

selle kohaselt võib kohus sellise hagi tagamiseks, mille esemeks ei ole rahaline nõue kostja 

vastu, hageja taotlusel esialgselt reguleerida vaidlusalust õigussuhet, eelkõige asja kasutusviisi, 

kui see on vajalik olulise kahju või omavoli vältimiseks või muul põhjusel. Seda võib teha 

sõltumata sellest, kas on alust arvata, et hagi tagamata jätmine võib raskendada kohtuotsuse 

täitmist või teha selle võimatuks. Hagi tagamise alust hindab kohus tõenäolisuse ja usutavuse 

alusel.57 

LAÕS-i ja TsMS-i suhe, mida iseloomustab spetsiaalsuspõhimõte lex specialis derogat legi 

generali, tuleneb LAÕS-i § 782 lg 1 teisest lausest, mis ütleb, et laeva arestimisele hagi 

tagamise abinõuna kohaldatakse tsiviilkohtumenetluse hagi tagamise sätteid, arvestades 

käesolevas seaduses kehtestatud erisusi. Sealjuures paneme tähele, et LAÕS-i IV osasse 

„Merinõue ja hagi tagamine laeva arestimisega” on jäetud otseselt inkorporeerimata 1999. aasta 

laevade arestimise konventsiooni artikkel 2 lõige 2, mis sätestab, et „laeva ei või arestida muu 

nõude kui merinõude alusel,” kuigi selle sätte mõte on esitatud §-s 782 lõike 1 esimeses 

lauses.58 Küsimus on selles, millises ulatuses tuleb kohaldada TsMS-i hagi tagamise üldnorme 

ja mida kujutavad endast “LAÕS-is kehtestatud erisused”. See tähendab ühtlasi küsimist selle 

järele, kuidas ja millistele laeva arestimise aspektidele näeb rahvusvaheline 1999. aasta laevade 

arestimise konventsioon, millega Eesti ühinenud on ja mille sätted LAÕS-i osaliselt üle toodud 

on, siseriiklike menetlusreeglite kohaldamist. 

1999. aasta laevade arestimise konventsiooni art 2 lg 459 vastab oma sisult rahvusvahelise 1952. 

aasta laevade arestimise konventsiooni art 6 lg-le 260, mis sätestab, et laeva arestimisega seotud 

                                                 
57 Pärsimägi, A., Muutuv tsiviilkohtumenetlus: menetlustoimingud ja –tähtajad, vastuväide kohtu tegevusele, hagi 
tagamine. Juridica 2007, nr7 (lk 439-454), lk 449. 
58 Lindpere, H., Merinõue ja merivõlg: nende erinevusest ning laeva arestimisest, Juridica,2008, nr 1 (lk 57-61), lk 
58. 
59 Sätte sõnastus (konventsiooni mitteametlik tõlge): “Käesoleva konventsiooni kohaselt viiakse laeva arestimine või 
aresti alt vabastamine läbi osalisriigi seaduste alusel, kus seati arest või kus esitati selleks taotlus.” Inglise keeles: 
“Subject to the provisions of this Convention, the procedure relating to the arrest of a ship or its release shall be 
governed by the law of the State in which the arrest was effected or applied for.” 
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menetlus, sh kohtule taotluse esitamine ning muud menetlustoimingud, toimub osalisriigi, kus 

arest seati või kus seda taotleti, seaduste alusel. Nende kahe sätte märgatavaim erinevus seisneb 

selles, et kui 1952. aasta konventsioonis on mainitud nii arestimisega seotud menetlust, kohtule 

arestitaotluse esitamist kui muid arestimisega kaasnevaid menetlustoiminguid, siis 1999. Aasta 

laevade arestimise konventsioon on täpsem, mainides eraldi ära “laeva arestimise” ning “laeva 

aresti alt vabastamise”. Sellest hoolimata on klausli mõte jäänud samaks61 ning seetõttu võib 

1999. aasta laevade arestimise konventsiooni vastavat reeglit tõlgendada sarnaselt 1952. aasta 

konventsiooniga. See on oluline sellepärast, et kuigi 1999. aasta laevade arestimise 

konventsioon oli oma eelkäija edasiarendus, on sellega tänaseks päevaks liitunud üksnes 

üksteist riiki62. Võrdluseks – 1952. aasta konventsiooni on ratifitseeriunud üle 70 riigi, mis 

tähendab, et võrdlusmaterjali osalisriikide kohtu- ja konventsiooni rakendamise praktika kohta 

on märgatavalt rohkem. 

Osalisriigi, kus laeva aresti taotleda plaanitakse, lex fori ehk siseriiklike seaduste kohaldamise 

vajaduse ja ulatuse kindlaksmääramiseks on vaja seega kõigepealt vaadata, kas konventsioonis 

on asjakohane reegel juba sätestatud või mitte. Üheks selliseks asjaoluks on näiteks märgitud 

võlgniku finantsolukorra relevantsus laeva aresti seadmise üle otsustamisel. Et olukorda selgust 

tuua, pakuti välja, et art 2 lg 4 sõnastust täiendataks nii, et aresti seadmise või aresti alt 

vabastamise vajadust põhjendavaid asjaolusid63 hinnatakse siseriikliku õiguse järgi. Leiti, et 

sellise muudatuse konventsiooni teksti sisseviimise toetajaid ei ole piisavalt palju, mis samas 

aga ei tähendanud nõustumist sellega, et osalisriikidel puudub reguleerimisvabadus 

ülalmainitud laeva aresti tingimusi oma seadustes täpsustada.64 

Et 1999. aasta laevade arestimise konventsiooni art 2 lg 4 tõlgendusse selgust tuua, on kasulik 

järele vaadata, kuidas 1952. aasta konventsiooni osalisriigid selle art 6 lg-st 2 aru saanud on. 

1952. aasta konventsiooni väljatöötamisel tekkis samuti küsimus selle kohta, kas osalisriigi 

kohtul on siseriiklikku õigust kohaldades lubatud hinnata aresti seadmise vajalikkust või peab 

                                                                                                                                                              
60 Sätte sõnastus inglise keeles: „The rules of procedure relating to the arrest of a ship, to the application for 
obtaining the authority referred to in Article 4, and to all matters of procedure which the arrest may entail, shall be 
governed by the law of the Contracting State in which the arrest was made or applied for.” 
61 Berlingieri, F. Berlingieri on Arrest of Ships: A commentary on the 1952 and 1999 Arrest Conventions, 4th Ed., 
Informa, London 2006, lk 333. 
62 Vt: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XII-8&chapter=12&lang=en 
63 See puudutanuks kohtu diskretsiooni aresti seadmise üle otsustamisel, nii nagu Eestis on kohtu hinnata, kas hagi 
tagamata jätmine võib kohtuotsuse täitmist raskendada või selle võimatuks teha. Arestimise materiaalõiguslikud 
alused tuleneksid siiski konventsioonist. 
64 Berlingieri, op. cit., lk 333, vt ka lk 448-450. 
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laeva arestimine toimuma juba üksnes võlgniku suhtes merinõude olemasolu tõendamise 

korral.65 Üks seisukoht oli, et kuna art 4 kohaselt toimub aresti seadmine kohtule esitatud 

taotluse alusel, siis juba sellest tulenevalt on kohtul õigus taotluse aluseks olevaid asjaolusid 

sisuliselt hinnata ning et välja töötatava konventsiooni eesmärk pole kunagi olnud kohtutelt 

seda õigust ära võtta.66 Kuigi see seisukoht leidis toetus, on kaheldud, kas art-st 4 võib 

järeldada, et aresti seadmisele kohalduvad kõik asjakohased siseriiklikud reeglid. Nimelt, art 4 

eesmärk on pigem reguleerida, et laeva aresti tohib seada üksnes kohus ja sellest ei tulene ei 

otseselt ega kaudselt siseriiklike reeglite kohaldamise õigust.67 Omavahel tuleb eristada aresti 

seadmise tingimusi, mis on sätestatud konventsioonis68 ja aresti seadmise protseduuri, mis 

tuleneb lex fori’st (art 6 lg 2).   

Kuigi 1999. aasta laevade arestimise konventsiooni väljatöötamise käigus esines kahtlusi art 2 

lg 4 täpse tähenduse kohta, võib nõustuda arvamusega, et see säte ei võimalda aresti seadval 

kohtul lähtuda muudest tingimustest kui neist, mis on konventsioonis reguleeritud. Kui 

konventsioonis on mingi aspekt sätestamata, siis tuleb iseenesestmõistetavalt lähtuda lex fori’st.  

Eelnevast lähtuvalt oleks põhjendatud seisukoht, et laeva arestimisel ei peaks TsMS-i 

üldseadusena kohaldades võtma arvesse § 377 lg-s 1 sätestatud tingimusi, mille kohaselt on 

hagi tagamist taotledes vaja kohtule põhistada, kuidas hagi tagamata jätmine võib otsuse 

täitmist raskendada või võimatuks teha. Antud arvamust võib põhjendada (vt ka ülalpool) 

LAÕS § 782  lg 1 abil, mis sätestab TsMS-i kohaldamise LAÕS-is kirjeldatud erisustega, 

millest olulisim on mõte, et laev arestitakse üksnes merinõude alusel; erinevus/täpsustus on ka 

aresti võimaldavate nõuete (merinõuete) piiratus, sh võimalike võlgnike ring ja nõuete 

tekkimise alus. LAÕS § 782  lg 1 viide “erisustele” sisaldab endas ka 1999. aasta laevade 

arestimise konventsiooni art 1 lg 2 aresti definitsiooni ja mõtet kui üksnes merinõude alusel 

laeva kinnipidamist või liikumise keelamist ilma konventsiooni-väliste täiendavate 

tingimusteta. 

Kui lähtuda positsioonist, et osalisriigi kohus võib laevale aresti seadmise üle otsustamisel 

kohaldada siseriiklikku õigust ning nõuda aresti taotlejalt kohtuotsuse täitmisel tekkivate 

raskuste põhistamist, siis peaks kohus automaatselt rakendama eeldust, et mööda maailma ringi 
                                                 
65 Spiliopoulos, CMI Bulletin No. 105, lk 256-257. 
66 Lilar, CMI Bulletin No 105., lk 257. 
67 Berlingieri, op. cit., lk 164. 
68 Art 1 lg-s 2, mis annab „aresti“ definitsiooni ja art-s 2, mis sätestab, et laeva võib arestida üksnes merinõude 
alusel. 
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sõitva laeva suhtes on kohtuotsuse täitmine raskendatud. Sama lugu on võlgniku 

finantsolukorda puudutavate asjaoludega, mille kohta on märgitud, et kui neid poleks vaja 

põhistada, siis saaks arestida muu hulgas majanduslikult heal järjel oleva võlgniku laeva. On 

väidetud, et see ei läheks kokku tagatise saamise eesmärgiga, kuna puudub oht kohtuotsuse 

mittetäitmise suhtes.69 Kuna tihti on võlgnikeks laevafirmad, millele kuulub riskide 

hajutamiseks vaid üks laev –  ja seegi võib-olla edasi prahitud –, ja mille ainus eesmärk on olla 

laeva registreeritud omanik, siis võib majandusliku hetkeolukorra väljaselgitamine võlausaldaja 

jaoks väga keeruline olla. Kui lähtuda positsioonist, et kehtiva õiguse järgi on Eestis laeva 

arestimisel tingimata vajalik hagi tagamise aluste põhistamine, tuleks praktika ühtlustamise ja 

õigusselguse huvides täiendavalt analüüsida, kas ja mil määral tuleks laevade arestimise korral 

hagi tagamise aluste olemasolu eeldada. Eelduse kohaldamata jätmine tuleks näiteks kõne alla 

olukorras, kus puudub oht, et mingi laeva suhtes otsuse sundtäitmine on raskendatud – (nt 

reeglipäraselt Eesti sadamaid väisavad liinilaevad). 

Laevade arestimisel kehtivate erisuste kohaldamata jätmise kohta on aja jooksul tekkinud 

omajagu näitlikustavat kohtupraktikat. Asjakohane näide kohtute teadmatusest laeva arestimise 

olemuse kohta on kaasus, kus kreeka meremees, kellele Malta lipu all sõitva laeva omanik 

polnud juba kaks aastat töötasu maksnud, taotles laeva arestimist Muugas, et saada 

aktsepteeritav tagatis oma 20 000 dollari suurusele nõudele.70 Kohus keeldus aresti seadmisest 

laevale, põhjendades seda sellega, et laevaomaniku maksejõuetus polnud tõendatud ning 

taotluses polnud välja tootud asjaolusid, mis takistasid hagi kohest esitamist.71 Taotluse 

lahendamise ajal kehtinud LAÕS § 782 lg 1 sätestas, nii nagu käesolevalgi hetkel, et laev 

arestitakse LAÕS §-s 781 nimetatud merinõude alusel. Ühegi arestimise eeldusena polnud 

nimetatud maksejõuetuse olemasolu ega selle tõendamist. Kohtunik oleks üksnes pidanud 

kindlaks tegema, et tegemist on kehtiva merinõudega72 ja LAÕS § 782 lg 2 p 1 alusel, et isik, 

kelle laevaga on tegemist, on laeva omanik või prahtija ka aresti seadmise hetkel. 

Aluselt keeldus kohus aresti seadmisest ka järgmises asjas. Harju Maakohtule esitati taotlus 

aresti seadmiseks Venemaa mereregistris registreeritud laevale „Petropavlovskaja Krepost“, 

kuna laeva omanikud olid eelnevalt jätnud Klaipedas asuvale laevaremonditehasele 

                                                 
69 Berlingieri, op. cit., lk 448. 
70 Lindpere, H., Laeva arestimine – kas tõeline väljakutse kohtunikule? - Juridica, 2003, nr 3 (lk 151-153), lk 151. 
71 Lindpere, H., Laeva arestimine – kas tõeline väljakutse kohtunikule? - Juridica, 2003, nr 3 (lk 151-153),  lk 151. 
72 Sisuliselt oli tegemist merivõlaga tagatud nõudega, aga kuna selle 1-aastane kehtivusaeg oli läbi, käsitati seda kui 
merinõuet. 
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kütusesüsteemi kaasajastamise eest tasumata. Laev asus aresti taotlemise ajal Tallinnas Balti 

Laevaremonditehase kai ääres. 24. juuli 2006.a kohtumäärusega73 keeldus kohus aresti 

seadmast, tuues aluseks TsMS § 377 lg 1, mis sätestab, et kohus võib hageja taotlusel hagi 

tagada, kui on alust arvata, et hagi tagamata jätmine võib raskendada kohtuotsuse täitmist või 

selle võimatuks teha. Kohus põhjendas hagi tagamisest keeldumist, öeldes, et hageja väide 

kostja omapoolse tasu maksmise kohustuse rikkumise kohta ei ole piisavaks aluseks hagi 

tagamiseks. Kohtu selline põhjendus on asjatundmatu, kuna laeva arestimiseks ei ole vaja 

kohtule põhistada raskusi kohtuotsuse täitmisel, rahvusvahelise 1999. aasta laevade arestimise 

konventsiooni ja LAÕS-i kohaselt on üksnes vaja tõendada merinõude olemasolu.74 

Sellistele vigadele võivad aga hageja jaoks kaasneda küllaltki märkimisväärsed tagajärjed: ta 

jääb sel korral ilma heast võimalusest võlausaldajana oma nõue efektiivselt maksma panna ning 

peab kulutama aega ja raha, et teada saada laeva järgmine sadamasse saabumine ja - kus iganes 

see toimub - seal omakorda sama protseduuri läbima ja jääma lootma sealse kohtu õigetel 

alustel tehtud otsusele. Eespool kirjeldatust tulenevalt peab analüüsima vajadust ja võimalusi 

viia tsiviilkohtumenetluse seadustikku sisse spetsiifilised sätted laevade aresti osas (nn. 

erinormid, nt ülalkirjeldatud hagi tagamise aluste olemasolu eeldus), et ei tekiks selliseid 

olukordi, kus kohus jätab laeva ilma asjakohase põhjenduseta arestimata. 

 

d) Hagi eeltagamine 

Hagi tagamine enne hagi esitamist on kohtupraktikas pigem erandlik nähtus ja üldjuhul ei pea 

kohtud hagi kohese mitteesitamise kohta veenvaks väidet, et hageja ei tea kostja täpset 

elukohta, ei ole saanud tutvuda kõigi tõenditega või et parajasti käivad poolte vahel 

läbirääkimised võla vabatahtlikuks tasumiseks. Eeltagamine ei ole seaduse mõtte kohaselt 

surveabinõu, vaid kohtuotsuse täitmise võimalikkuse kindlustamise vahend olukorras, kus hagi 

esitamine on tõesti objektiivselt takistatud, kuid ometi on vaja reageerida väga kiiresti.75 Samas 

                                                 
73 Harju Maakohtu määrus asjas nr 2-06-18875. 
74 Lindpere 3/2003, op. cit., lk 60. 
75 Vutt, M., Hagi tagamine tsiviilkohtumenetluses. Kohtupraktika analüüs. Riigikohus, õigusteabe osakond, Tartu, 
2009, lk 8. Arvutivõrgus kättesaadav: 
http://www.riigikohus.ee/vfs/918/HagiTagamineTsiviilkohtumenetluses_Margit_Vutt.pdf, lk 37. 
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esineb ka teistsugust praktikat, näiteks on kohus pidanud eeltagamist piisavalt põhjendatuks 

juba olukorras, kus avaldaja on asunud hagimaterjale ette valmistama.76 

Kuna Eestis on nõude olemasolu vaja hagi tagamise taotluses põhistada, siis tuleb ka selle 

tingimuse kohaldamist LAÕS-i ja 1999. aasta laevade arestimise konventsiooni valguses 

analüüsida. Selle jaoks on kõigepealt vaja vaadata, millises ulatuses näeb põhistamist ette Eesti 

kohtupraktika. On märgitud, et teiste asjaolude hulgas peab kohus hindama hageja 

materiaalõigusliku nõude edulootust. Hagi lubatavuse kontrolli raames saab kohus anda 

eelhinnangu sellele, kas juhul, kui eeldada hagiavalduses märgitud asjaolude tõendatust, on 

hagi rahuldamine kostja vastu võimalik (analoogia TsMS §-s 371 lõikes 2 sätestatud eelduste 

kontrolliga).77 Kohus on ühes Londoni vahekohtusse esitatava prahilepingust tuleneva nõude 

tagamisel märkinud78, et hagi tagamise menetluses ei ole kohtul pädevust hinnata hageja 

väidetavate asjaolude esinemist ega hageja esitatavate nõuete põhjendatust. Kohus oli 

seisukohal, et ta võib vaid hinnata, kas hageja poolt väidetud asjaolude esinemise korral oleks 

teoreetiliselt võimalik hageja nõuete olemasolu. Seega ei võtnud kohus seisukohta, kas hageja 

ja kostja vahel sõlmitud prahilepingu ülesütlemine toimus hageja või kostja süül. Küll aga võis 

kohtu sõnul väita, et hageja poolt väidetud asjaolude esinemise korral oleks teoreetiliselt 

võimalik hageja väidetud suuruses kahjunõude tekkimine ning et hageja esitatud tõendid 

kinnitavad hageja väidete usutavust. Riigikohtu analüütik Margit Vutt leiab79, et selles asjas 

võis nõude põhistamine hagi tagamise menetluses omada mõnevõrra suuremat tähendust kui 

olukorras, kus tagamise lubatavuse üle otsustab sama kohus, kes menetleb ka haginõuet, kuna 

asjas oli tegemist Londoni vahekohtusse esitatava nõude tagamisega. 

1999. aasta laevade arestimise konventsioonist tuleb nõude põhistamise tingimuste leidmiseks 

pöörduda hageja mõiste juurde art 1 lg-s 4, kes sealse definitsiooni järgi on “isik, kes esitab 

merinõude”80. Selle sätte tõlgendamispraktikas puudub aga ühtsus – mõnedes riikides on leitud, 

et hageja on tõendamisest täielikult vabastatud, teistes jällegi, et ta peab esitama vähemalt 

prima facie tõendid nõude olemasolu kohta. 1999. ja 1952. aasta konventsioonides on “hageja” 

mõiste defineerimisel kasutatud erinevaid sõnu (“allege ja ”assert”), kuid selle muudatusega ei 

taotletud erinevust sisus, vaid eesmärk oli grammatikapõhine. Kuna aga tõendamise küsimust 
                                                 
76 Pärnu Maakohtu määrus 22.09.2009, 2-09-47719. 
77 Vutt 2009, op. cit., lk 14. 
78 Harju Maakohtu määrus 11.04.2008, 2-08-13395. 
79 Vutt 2009, op. cit., lk 15. 
80 Ingl. k "Claimant" means any person asserting a maritime claim”. 1952. aasta konventsioonis: “Claimant" means a 
person who alleges that a maritime claim exists in his favour”. 
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1999. aasta laevade arestimise konventsiooni väljatöötamisel detailselt ei arutatud, siis 

eksisteerivad selles osas ikka veel erimeelsused.  

Hoolimata sellest on leitud, et igal juhul peab hageja tõendama, et tema nõue on merinõue ning 

identifitseerima, et laeva, mille suhtes ta nõude esitab, on lubatud konventsiooni art 3 alusel 

arestida (st et laevaomanik/prahtija, kes nõude eest vastutab, on laeva omanik/prahtija ka aresti 

seadmise hetkel, nõude tuleneb pandist või hüpoteegist, nõue on seotud laeva omandiõiguse või 

valdusega või et nõue on tagatud merivõlaga).81 Sama mõtet kannab ka Lord Denning’i 

seisukoht82, mille kohaselt on heas usus tegutsevale võlausaldajale tagatud merinõude alusel 

laeva arestimise õigus seal, kusiganes laev asub, kuigi asja sisuline lahendamine võib aset leida 

mujal. On leitud, et 1952. konventsiooni järgi ei pea hageja nõude olemasolu väites ära 

märkima konkreetset nõude summat83, kuid arvamusega84, et isegi prima facie tõendeid pole 

vaja esitada, nõustuda ei saa85. 1952. aasta konventsiooni väljatöötamise käigus avaldatud 

Prantsuse Mereõiguse Assotsiatsiooni raportis on tähendatud, et piisab vaid merinõude 

olemasolu väitmisest, millele peab kohus hinnangu andma ning et “nõue” konventsiooni mõttes 

ei tähenda mingit juba kindlapiirilist ja selgelt väljendatud nõuet, vaid just nimelt hageja väidet, 

et tal on õigus nõudele86. See tähendab, et arestimise eeldusi kontrollides ei pea kohus kindlaks 

tegema merinõude olemasolu, vaid välja selgitama, kas see võib esitatud tõenditele tuginedes 

olemas olla. 

Osalisriigiti on nõude põhistamise tingimused küll varieeruvad, kuid põhimõtteliselt on 

lähtutud 1952. konventsioonis sätestatust. Nii on Belgias aktsepteeritav arestimise alus 

nõudeõiguse olemasolu väitmine, millest peab selguma, et merinõue on esitatud tõendite põhjal 

prima facie otsustades “piisavalt tõenäoline”87. Taanis on nõude põhistamisel nõutud 

mõningate esialgsete tõendite esitamist, nt arved, prahilepingud, raportid88. Inglismaal aga 

puudub vajadus ka prima facie tõendite esitamiseks, kuna sealse praktika kohaselt on piisavaks 

peetud kohaliku juristi vande all esitatud väiteid informatsiooni tõelevastavuse kohta, piisab 

                                                 
81 Berlingieri, op. cit., lk 332. 
82 Mike Trading and Transport Ltd. v. R. Pagnan & Fratelli [1980] 2 Lloyd’s Rep. 546 (C.A.), lk 549. 
83 The Tribunal de Commerce of Noumea 17.11.1979 otsus asjas Union Maritime du Pacifique Sud v. Fenland 
Limited and Others – The „La Bonita“, 1980 DMF 223, lk 225. 
84 Rodiere, Droit Maritime – Le Navire, Paris, 1980, lk 248. 
85 Berlingieri, F., Berlingieri on Arrest of Ships: A Commentary on the 1952 Arrest Convention, Lloyd’s of London 
Press Ltd, 1992,  lk 122. 
86 Report by the French Maritime Law Assiciation, CMI Bulletin No. 105, lk 26-27. 
87 D’Hoine, S., Ship Arrest in Belgium. 2011/2012 Ship Arrests in Practice, 6th edition, lk 15. Arvutivõrgus. 
Kättesaadav: http://www.shiparrested.com/wp-content/uploads/Belgium-@-Ship-Arrests-in-Practice-6th-ed.pdf 
88 Berlingieri, F., op. cit., lk 158. 
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laeva nime ja nõude summa äramärkimisest89. Itaalias, Kreekas ja Portugalis on samuti nõutav 

vähemalt prima facie tõendite esitamine mh nõude suuruse ja aluse kohta, Saksamaal 

kasutatakse mõistet “veenev tõendamine”, mis ei tähenda otseselt tõendite esitamise vajadust.90 

Seega on Eestis nõude põhistamine hagi tagamisel reeglina käitutud sarnaselt 1999. aasta 

laevade arestimise konventsioonis (1952. aasta konventsiooni tõlgendamise põhjal) sätestatule, 

kuna ka Eestis on kohtud leidnud, et piisavaks võib pidada informatsiooni andmist, mille põhjal 

saab hinnata, kas hageja poolt väidetud asjaolude esinemise korral oleks teoreetiliselt võimalik 

hageja nõuete olemasolu ja et eeltagamisel ei ole vajalik hinnata nõude põhjendatust. Võib 

loota, et selline valdav praktika jätkub ning eeltagamise korral piisab  põhistamisel 

minimaalselt vajalikust, et nõue, mida kavatsetakse esitada, oleks piisavalt selge. Ka kostja 

ärakuulamist ei tohiks laeva aresti asjade puhul toimetada, kuna sellisel juhul on tal võimalus 

arestimist vältida, andes arestiohust teada saades laevale korralduse sadamast lahkuda. 

Samas on laevade arestimise kui hagi eeltagamise toimingu puhul ette tulnud ka ekslikku 

kohtupraktikat. 09.08.2010 esitati Harju Maakohtule taotlus arestida Malta lipu all sõitev laev 

ML, mis taotluse esitamise ajal asus Vene-Balti sadamas, tehnilise haldamise ja rahvusvaheliste 

ohutusnõuete täitmise korraldamiseks sõlmitud lepingust tuleneva 50 000 USD suuruse 

merinõude alusel (LAÕS § 78¹ p 11). Arestimise vajalikkust põhjendas taotleja juba tuttavate 

argumentidega: laev on kostja ainuke vara, mille müügi arvelt võiksid võlausaldajad oma 

nõudeid rahuldada, laev plaanib teadaolevalt sadamast lahkuda ning opereerib põhiliselt 

väljaspool Euroopa Liitu ja hagi koostamiseks vajalikud materjalid vajavad tõlkimist. Samuti 

oli teada, et kuna kostja oli teiste võlausaldajatega võlgnevuste tasumise osas kokkuleppele 

jõudmas, siis oli tõenäoline, et teised võlausaldajad taotlevad omalt poolt seatud aresti 

tühistamist ja laev lahkub seeejärel Eestist.  

Kohus leidis, et avaldus hagi tagamiseks enne hagi esitamist ei olnud põhjendatud ja tuli jätta 

rahuldamata91 põhjusel, et hageja ei olnud kohtu hinnangul veenvalt põhistanud, miks ei ole 

hagi esitamine kohe võimalik, kuna avalduse kohaselt tulenes hageja nõue kostja vastu lepingu 

alusel osutatud teenuse eest maksmata jäetud arvetest. Kohus ei omistanud hageja väitele, et 

hagiavalduse koostamine ning materjalide tõlkimine võtab aega, palju kaalu, kuna avaldusele 

olid lisatud kõikide lepingulisade eestikeelsed tõlked. Sama olukord oli varemgi kohtupraktikas 

                                                 
89 Samas, lk 159. 
90 Samas, lk 160-161. 
91 Harju Maakohtu määrus 12.08.2010, 2-10-38561. 
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läbi käinud, kus kohtule esitati tõlgituna olulisim osa dokumentatsioonist - siis ei olnud see 

asjaolu takistuseks laeva arestimisel92. Tulenevalt eelnevast oli kohus seisukohal, et nimetatud 

hagiavalduse koostamine ei ole sedavõrd keerukas ning ajamahukas, et oleks olnud 

põhjendatud hagi eeltagamine enne hagi esitamist. Kohus küll nõustus hagejaga, et merinõude 

rahuldamiseks tuleb laev võimalikult kiiresti pärast asukoha tuvastamist arestida, kuid 

käesoleval juhul ei ilmnenud kohtu hinnangul avaldusest ühtegi veenvat põhjust, miks hageja 

koos hagi tagamise avaldusega polnud hagiavaldust esitanud. Tegelikult oleks kohus pidanud 

hageja sellise taotluse põhjal aresti seadma, kuna seal olid välja toodud nii merinõude põhistus 

kui viited laeva omandi kuuluvusele, mis, korrates eeltoodut, on ainsad eeldused arestitaotluse 

rahuldamiseks. 

TsMS-i § 382 lg 2 kohaselt määrab kohus tähtaja mille jooksul peab aresti taotleja hagi 

esitama, kui kohus on nõustunud hagi tagamisega enne hagi esitamist. Nimetatud tähtaeg ei või 

olla pikem kui üks kuu ja kui hagi määratud tähtaja jooksul ei esitata, tühistab kohus hagi 

tagamise. Nagu eelpool kirjeldatud, on hagi tagamine enne hagi esitamist Eesti kohtupraktikas 

pigem erandlik nähtus ja üldjuhul ei pea kohtud hagi kohese mitteesitamise kohta veenvaks 

väidet, et hageja ei tea kostja täpset elukohta, ei ole saanud tutvuda kõigi tõenditega või et 

parajasti käivad poolte vahel läbirääkimised võla vabatahtlikuks tasumiseks. Küll aga pole 

selliste väidete esitamiseks teatud olukordades vajadust laevade arestimise puhul, kuna 1999. 

aasta laevade arestimise konventsiooni art 7 lg-test 3 ja 4 tuleneb, et kohus võib määrata ja 

kostja nõudmisel peab määrama hagi esitamise tähtaja ning kui selle aja jooksul hagi ei esitata, 

siis vabastab kohus laeva aresti alt. Käesolev klausel on sõnastatud nii, et tähtaja määramine 

toimub olukorras, kus aresti seadnud kohtul ei ole kohtualluvuse kokkuleppe tõttu pädevust 

asja sisuliselt lahendada või ta on põhjendatult keeldunud asja sisuliselt arutamast. Art 2 lg-st 4, 

mis ütleb, et laeva arestimine või aresti alt vabastamine viiakse läbi osalisriigi seaduste alusel, 

kus seati arest või kus esitati selleks taotlus, ei tulene osalisriigi kohtule õigustust lähtuda 

eeltagamise määramisel siseriiklikust seadusest. Kuna konventsioonis on eeltagamine 

reguleeritud, siis konventsiooni ülimuslikkuse põhimõtet arvestades93 tuleb sellest lähtuda. 

„Läbiviimise“ alla viidatud sätte mõttes kuulub nt laevaomaniku teavitamine aresti seadmisest, 

hoidja määramine ja muud sarnased protseduurilised küsimused94. Konventsioonis pole hagi 

                                                 
92 Harju Maakohtu määrus 21.01.2009, 2-09-2296. 
93 Eesti Vabariigi põhiseadus § 123 lg 2. 
94 Berlingieri, op. cit., lk 334.  
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esitamise tähtaja maksimaalset pikkust määratud95, mistõttu tuleb selle määramisel lähtuda 

siseriiklikest seadustest. 

 

e) Hagejapoolne tagatis võimalike kahjude hüvitamiseks 

TsMS § 383 alusel võib kohus hagi tagamise või tagamise jätkumise teha sõltuvaks tagatise 

andmisest vastaspoolele tekkiva võimaliku kahju hüvitamiseks. Tagatise suuruseks peab olema 

vähemalt 5% nõudesummalt, kuid mitte vähem kui 32 eurot ja mitte rohkem kui 32 000 eurot. 

Tagatise võib täielikult või osaliselt jätta nõudmata, või määrata selle tasumise osade kaupa, 

kui hagejalt ei saa majanduslikel või muudel põhjustel mõistlikult oodata tagatise andmist ja 

hagi tagamata jätmisega võivad hagejale kaasneda rasked tagajärjed või kui tagatise nõudmine 

oleks hageja suhtes muul põhjusel ebaõiglane. Tagatise maksmata jätmisel kohtu määratud 

tähtpäevaks jätab kohus hagi tagamata või tühistab hagi tagamise. Ka laevade aresti puhul on 

hagejale tagatise maksmise kohustuse määramine lubatud. 1999. aasta laevade arestimise 

konventsiooni art 6 sätestab, et osalisriigi kohtul on õigus oma äranägemise järgi mh aluseta 

aresti seadmisest või kostjalt üleliigselt suure tagatise nõudmisest tuleneva võimaliku kahju 

hüvitamiseks nõuda hagejalt tagatise maksmist ning selle kohustuse täitmata jätmise korral 

keelduda aresti seadmast või selle jätkamisest. 

Laevade arestimisel on tihti nõutud tavalisest suuremat tagatist, kui muudel hagi tagamise 

juhtudel. Maksimaalse suurusega tagatise määramist96 on põhjendatud sellega, et laeva 

kinnipidamine on kostjale märkimisväärselt kallim ja koormavam, kui mõne muu vara arest, kuna 

sellega kaasnevad nii sadamatasude kui palgakuludega seotud väljaminekud ja ka sellega, et igal 

hagejal, kes taotleb hagi tagamise abinõude rakendamist on ka potentsiaalne oht saada 

vastutavaks kostjale kahju tekitamise eest97. Viimases mainitud asjas oli tegemist merivõlaga 

tagatud nõude alusel aresti seadmisega, kus tagatise suuruseks märgiti samuti 15% 

nõudesummalt. Kuid alati ei nõuta ka laevade arestimisel maksimaalset tagatist98, vaid on 

piirdutud nõude summalt 5-protsendilise tagatise maksmise kohustusega. Seda võib põhjendada 

ka sellega, et merinõuded on tavaliselt märkimisväärse rahalise suurusega, mistõttu võib ka 5% 

nõudest olla piisav võimalike kahjude hüvitamiseks, eriti lühiajalise aresti puhul. 

                                                 
95 Berlingieri, op. cit., lk 539. 
96 Harju Maakohtu määrus 22.07.2009, 2-09-35319. 
97 Harju Maakohtu määrus 29.05.2009, 2-09-24593. 
98 Harju Maakohtu määrus 03.08.2009, 2-09-37494, Pärnu Maakohtu määrus 27.09.2009, 2-09-36104. 



 110 

Tagatise maksmise kohustusest vabastamist99 on tulnud ette olukorras, kus hagejateks olid 

füüsilised isikud, kellele jäeti kollektiivlepingust tulenevad töötasud välja maksmata ning kes 

väitsid, et majanduslik seisund ei pruugi võimaldada seaduses sätestatud suuruses hagi tagamise 

tagatist tasuda ning seeläbi oma õigusi teostada. Kuid põhjendust, et hageja on väike äriühing, 

kus faktiliselt töötab vaid üks isik ning et nõue kostja vastu on tema jaoks juba isegi suur summa, 

mille saamata jäämine mõjutab oluliselt tema majandusseisu ja hagi tagamise taotluse esitamisel 

tagatise tasumine 15% ulatuses on tema jaoks märkimisväärne väljaminek ning võib tekitada talle 

makseraskusi, ei pidanud kohus piisavaks, põhjendades tagatise suurust ülalmainitud suurte 

kulutustega sadamatasude ja palgakulude näol100. 

On selge, et vähegi pikemaajalise aresti puhul kaasnevad arestitud laeva seismisega sadamas või 

reidil paratamatud ja märkimisväärsed kulud ja et TsMS § 383 lg-s 11 sätestatud 32 000 eurosest 

piirmäärast ei piisa ligilähedaseltki võimaliku põhjendamatu arestiga tekitatud kahjude 

hüvitamiseks. Sellega seoses on Riigikohus tsiviilasjas nr 3-2-1-140-14 05.11.2013 tehtud 

määruses märkinud (p 15): „Küll on kolleegiumi arvates laevade arestimise korral võimalik 

tagatise suuruse hindamisel lähtuda 12. märtsil 1999 Genfis koostatud rahvusvahelise laevade 

arestimise konventsioonist. Nimetatud konventsiooni art 6 lg 1 jätab tagatise suuruse kohtu 

määrata, sh aresti säilitamise tagamiseks.“ Riigikohus on seega vastutagatise osas tunnistanud 

konventsiooni ülimuslikkust Eesti siseriiklike hagi tagamise sätete suhtes. 

Samamoodi vajab täiendavat analüüsi, kuidas muuta õigusselgemaks hetkel laevade arestimise 

täitemenetluse protsessi reguleerivate sätete eri seadustes (LAÕS ja TMS) paiknemisest tulenevat 

teatavat ebaselgust, seda eelkõige LAÕS-is sätestatud erandite (kohtu roll laevade arestimise 

täitemenetluses, laeva hoidja jm) kohaldamise arusaadavamaks tegemise seisukohalt. Tuleb 

analüüsida, kas praktilisem ja eesmärgipärasem oleks kogu laevade arestimist puudutava 

täitemenetluse  regulatsiooni ületoomine TMS-i või on laevade arestimise täitemenetluse erisused 

ja erandid niivõrd olulised, et oleks põhjendatud nende paiknemine mõnes eriseaduses (nt 

parandatud ja täiendatud LAÕS või mõni kodifitseerimise käigus loodav eriseadus või osa 

koodeksist). 

 

                                                 
99 Harju maakohtu määrus 14.09.2009, 2-09-45488. 
100 Harju Maakohtu määrus 29.05.2009, 2-09-24593. 
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f) Aresti asendamine 

Laeva arestimise korral on laeva omanik või laevapereta prahtija reeglina huvitatud laeva 

kiirest vabanemisest, et võimalikult palju piirata arestitud laeva seismisega paratamatult 

kaasnevaid kulutusi ning võimaldada laeval taas seilata ning kaupa vedada ja seeläbi raha 

teenida.  

Selleks näeb LAÕS § 783 lg 1 (1999. aasta laevade arestimise konventsiooni art 4 lg 1 vaste) 

ette, et piisava tagatise andmisel rahuldavas vormis võib kohus laeva arestist vabastada. Sama 

paragrahvi 2. lõige (1999. aasta laevade arestimise konventsiooni art 4 lg 2) sätestab, et kui 

pooled ei jõua kokkuleppele tagatise piisavuse ja vormi osas, määrab need kohus, ületamata 

seejuures arestitud laeva väärtust. 

1999. aasta laevade arestimise konventsioon ega LAÕS ise ei sätesta konkreetseid tagatise 

liike, mistõttu tuleb kohtutel kehtiva õiguse kohaselt tagatise piisavuse ja vormi üle 

otsustamisel lähtuda eelkõige TsMS-i §-dest 194 ja 385, pangagarantii puhul ka VÕS § 155-st. 

TsMS § 385 sätestab, et rahalise nõudega hagi tagamise määruses ja hagi tagamise määruses 

isikule aresti kohaldamise või isikul elukohast lahkumise keelu kohaldamise kohta määratakse 

kindlaks rahasumma, mille maksmisel selleks ettenähtud pangakontole või millises ulatuses 

pangagarantii esitamisel lõpetatakse hagi tagamise määruse täitmine, s.o laeva arest. Kohus 

tühistab sel juhul kostja avalduse alusel hagi tagamise abinõu ja asendab selle rahaga või 

pangagarantiiga. Olukord oleks küllalt lihtne, kui võlgnik oleks suuteline nõutava tagatise 

kohtu määratud pangakontol hoiustama. Siiski vajaks praktilise selguse huvides täiendavat 

analüüsi ka taolise deposiidi suuruse määramine (hetkel nõutakse deposiiti reeglina vaid hagi 

põhinõude ulatuses, mistõttu ei ole deposiidi arvelt võimalik saada rahuldust kõrvalnõuetele ja 

teistele menetluskuludele, sh esindajakuludele) ning hoiustamise tingimused (nt on välja 

pakutud, et deposiidi võiks paigutada hoiusele, millelt teenitav intress aitaks deposiiti ja seeläbi 

nõuete rahuldamise võimalikku ulatust suurendada). 

Paraku ei ole võlgnikel tihtipeale nõutava tagatise suurusest ja võlgniku rahalistest võimalustest 

tulenevalt vajalikke vabu vahendeid või tahtmist tagatist raha kontole vaidluse lahendamist 

ootama jätta. Sellisel juhul tuleb kõne alla pangagarantii esitamine kui teine laeva aresti alt 

vabastamise moodus. 
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TsMS § 194 lg-s 1 on toodud vormilised ja sisulised tingimused, mille kohaselt tuleb tähtajatu, 

tagasivõtmatu ja tingimusteta garantii esitada Eesti või mõne muu Euroopa Liidu liikmesriigi 

krediidiasutusel. Taoline säte võib laevade arestimise puhul tekitada võlgnikule raskusi sobiva 

pangarantii hankimisel ning vaidlusi laeva arestinud võlausaldajaga. Reeglina hangitakse Eestis 

arestitud laevade puhul nende aresti alt vabastamiseks pangarantii välismaalt, kuna 

laevaomanikud/laevapereta prahtijad on tavaliselt välismaised ettevõtted. Rahvusvahelises 

laevanduse ja laevade arestimise praktikas on tavapärane, et aresti alt vabastamiseks sobiliku 

garantii võib väljastada näiteks krediidiasutus või kindlustusselts ning seda tingimusega, et 

garantii alusel väljamakse saamiseks peab garantii saaja garandile esitama lõpliku ja 

edasikaebamisele mittekuuluva kohtu- või vahekohtu lahendi vaidlusaluse nõude kohta. TsMS 

§ 194 kohaldamise ja kehtiva sõnastuse korral oleks selline praktikas tavaline garantiikiri 

nimetatud sättega vastuolus (nt mitte-krediidiasutuse väljastatud, tingimuslik) ning laeva aresti 

sellega justkui asendada ei tohiks. Arestitud laeva omanikul või laevapereta prahtijal oleks küll 

võimalik kindlustusseltsi asemel garantiid küsida krediidiasutuselt, kuid osutuks märksa 

keerulisemaks ja kulukamaks krediidiasutuselt tingimusteta (s.o ilma kohtulahendi kui garantii 

väljamakse tegemise eeltingimuseta) garantii saamine. Kuigi võib üsna veenvalt väita, et TsMS 

§-i 194 ja §-i 385 laevade arestimisele ja aresti alt vabastamisele LAÕS § 783 lg-st 1 (1999. 

aasta laevade arestimise konventsiooni art 4 lg 1) kui ülimuslikust erisättest tulenevalt ei 

kohaldata, on – ja võib ka edaspidi – TsMS § 194 lg 1 arestimenetluse poolte vahel 

põhjustanud ebavajalikke vaidlusi ja ebaselgust.  

 

Kokkuvõte punktides b) – f) käsitletu edasise analüüsi vajadusest 

Edasise analüüsi käigus tuleb anda põhjalikum hinnang LAÕS-i ja TsMS-i suhtele eri- ning 

üldseadusena ning hinnata LAÕS-i (ja konventsiooni) erisätete selgema kohaldamise huvides, 

kas ja millisel määral oleks vajalik TsMSi hagi tagamise peatükki laeva arestimisel kehtivate 

erisätete sisseviimisega täiendada. Ühe võimalusena võib tuua LAÕS-i § 782 lg-ga 1 

analoogilise viite sisseviimist ka TsMS-i, kuna siis oleks ilmselt paremini mõistetav see, et 

laeva arestimine toimub ainult merinõude alusel ühes teatud tingimuste täitmisega. Kui aga 

üldviidet analüüsi tulemusena piisavalt selgeks ei peeta, tasuks mõelda laeva arestimise erisuste 

– laevu võib arestida üksnes merinõude alusel; hagi tagamist taotledes ei ole merinõude omajal 

vaja põhistada kohtuotsuse täitmisel tekkida võivaid raskusi või selle võimatust või et seda laeva 
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arestimisel eeldatakse, lisaks kohtuotsuse täitmisele väljaspool Euroopa Liitu; hagi tagamisel 

enne hagi esitamist ei peaks merinõude omajal olema vajalik kohtule põhjendada, miks hagi kohe 

ei esitata, sest ka see peaks olema laevade puhul eeldatav, kuna nad võivad iga hetk riigist 

lahkuda – sätestamisele TsMS-i 40. peatüki vastavate paragrahvide juures. Kui erisuste 

sedastamist ja/või erisuste sisseviimist põhjendatuks ei peeta, tuleb analüüsida võimalust erisustel 

põhinevate eelduste sätestamiseks. Lisaks erisuste väljatoomise vajaduse hindamisele ka 

analüüsida, kas ja kuidas täpsustada aresti asendamiseks makstava deposiidi või esitatava garantii 

tingimusi ning kas selguse huvides oleks tarvilik laevade arestimise korral nõutava vastutagatise 

protsentuaalne/rahaline suurus TsMS-i hagi tagamise peatükis eraldi sätestada. 

 

g) Arestitud laeva müük kohtumenetluse käigus 

Kui laev arestitakse, on selle omaniku või laevapereta prahtija esmane huvi laev kiiremas korras 

aresti alt vabaks saada, et jätkata sellega opereerimist ja raha teenimist, kasutades selleks 

seaduses ette nähtud võimalusi, nt aresti vaidlustamine või aresti asendamine raha maksmise või 

pangagarantii esitamisega. Kui aga tegemist on ulatusliku võlanõudega ja nõude võlgnikuks olev 

laevaomanik ei näe nõude vaidlustamisel suurt edulootust, võib juhtuda, et omanik hülgab laeva 

ning ei näita selle ega selle meeskonna vastu enam huvi välja. Laev on aga eelkõige mõeldud 

sõitmiseks ning vähegi pikemaajaline seismine ja regulaarselt hooldamata jätmine võib laeva 

seisukorda ja väärtust oluliselt halvendada. Kui aga soovida omaniku hoole ja vastutamiseta 

jäänud laeva seisukorda säilitada või vähemalt seisukorra halvenemist võimalikult suurel määral 

ära hoida, nõuab see märkimisväärseid kulutusi. 

TsMS § 389 lg 5 sätestab, et kohus võib hageja või kostja avalduse alusel määrata arestitud 

eseme müügi ja müügist saadud raha hoiustamise selleks ettenähtud kontol, kui eseme väärtus 

võib oluliselt langeda või kui eseme hoidmine põhjustaks ülemääraseid kulutusi. 

Laeva arestimise puhul oleks taoline „hädamüük“ teatud juhtudel küllaltki põhjendatud, näiteks 

olukorras, kus laev on juba kuid aresti all ning omanik ei ole arestimist vaidlustanud või 

esmase vaidlustamise ebaõnnestumise järel otsustanud edasisele vaidlemisele enam mitte aega 

ega raha kulutada. Vajab täiendavat analüüsi, täpselt milliste tingimuste täitmisel (laeva aresti 

all viibimise kestus, laeva seisukorra säilitamise tagamiseks vajalike kulutuste ulatus, 

laevaomaniku aktiivsus laeva seisukorra säilitamise suhtes) oleks hagejal või kostjal õigus 
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kohtult nõuda hooleta jäetud laeva müüki ja müügist saadud raha hoiustamist. Samuti 

analüüsida isikute ringi võimalikku laiendamist, kes taolist müüki nõuda võivad, nt kaaluda 

sellise õiguse andmist kohtutäiturile, kes laeva arestis ning selle hoidmist korraldab. 

 

h) Laeva arestimine väljaspool sadamat 

Kui reeglina toimub Eestis laeva arestimine sadamas, siis vahel võib ette tulla juhuseid, kui 

ajafaktorist (reidil seisva ja sadamasse pääsu ootav laev on saanud teada arestimise kavatsusest) 

või laeva sõiduplaanist (nt sadamasse ei plaanitagi tulla) tulenevalt võib olla vajalik laeva 

arestimine sadamast väljaspool, reidil.  

1999. aasta laevade arestimise konventsiooni järgi on laeva „arestimine“ kohtu korralduse 

(Eestis kohtumääruse) alusel laeva liikumise keelamine või kinnipidamine merinõude 

tagamiseks. Laeva arestimise kohta tehtud kohtumääruse viib Eestis täide kohtutäitur (TsMS § 

389 lg 6). TMS § 4 lg 4 kohaselt teeb kohtutäitur täitetoiminguid üksnes Eesti Vabariigi 

territooriumil. 

Vastavalt merealapiiride seaduse101 (MPS) §-le 4 on sisemeri mereala, mis asub territoriaalmere 

lähte-joone ja ranniku vahel. Seaduse lisas 1 on toodud territoriaalmere lähtejoone koordinaadid. 

Samasuguse sisevete definitsiooni annab UNCLOS art 8 lg 1: „Territoriaalmere lähtejoonest 

maismaa poole jäävad veed moodustavad siseveed.“ Sisemeri on mereala, millele laieneb Eesti 

Vabariigi jurisdiktsioon (MPS § 1). Ka UNCLOS art 2 lg 1 kinnitab rannikuriigi suveräänsust 

tema maismaaterritooriumile ja sisevetele. Seega, kuna sisemeri on Eesti Vabariigi territooriumi 

osa, on kohtutäituril õigus sisemerel täitetoiminguid teha, sh laevu arestida. 

UNCLOS art 2 lg 1 kohaselt laieneb rannikuriigi suveräänsus lisaks tema maismaaterritooriumile 

ja sisevetele ka külgnevale merealale, mida nimetatakse territoriaalmereks. Ka Eesti 

territoriaalmeri on mereala, millele laieneb Eesti Vabariigi jurisdiktsioon (MPS § 1), st 

territoriaalmeri on osa Eesti Vabariigi territorriumist. UNCLOS artikkel 28, mis käsitleb 

rannikuriigi õigust territoriaalmerest rahumeelselt läbisõitvate välismaa laevade suhtes 

tsiviiljurisdiktsiooni teostamist, ei luba reeglina laeva ei arestida ega selle suhtes täitemenetlust 

teostada; tavaliselt on need menetlused sadamas läbi viidavad. Kuid UNCLOS art 28 lõige 3 

                                                 
101 Merealapiiride seadus. - RT 1993, 14, 217. 
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võimaldab laeva kinnipidamist aresti või täitemenetluse teostamiseks kui laev on 

territoriaalmeres seisma jäänud või on territoriaalmerest läbisõidul pärast lahkumist sisevetest. 

Seega, kui laev seisab Eesti territoriaalmeres või on sellest läbisõidul pärast sisevetest lahkumist, 

on seda laeva võimalik Eesti territoriaalmeres arestida samamoodi nagu sisevetes. 

Taolist arestimist on Eestis ette tulnud. Kuigi sisevetes ja territoriaalmeres arestimine on 

õiguslikult põhjendatav, tuleks sellise praktika lihtsustamise, julgustamise ja õigusselgemaks 

muutmise huvides täiendavalt analüüsida laevade väljaspool sadamat arestimise reeglite 

sisseviimise vajalikkust ja põhjendatust laevade täitemenetlust reguleerivatesse õigusaktidesse 

(mh LAÕS ja TMS).  

Kuna ilmselgelt on laeva merel arestimine oluliselt keerulisem kui sama protseduur sadamas, 

vajab aresti läbi viiv kohtutäitur ametivõimude, eelkõige PPA abi, sh transportimine laevale, 

võimalikud piiri avamise toimingud jms. Sellega seoses tekib teatud küsimusi, mis sellise laeva 

arestimise praktika uudsuse tõttu täiendavat analüüsi vajaksid. 

Reidil ankrus seisva laeva pardale minek lootsitrapi ja köisredeli kaudu on küllaltki ohtlik 

ettevõtmine, eriti tuulise ilma ja lainetuse korral, mistõttu peaks arestimise läbiviimise juures 

viibivad isikud - sh kohtutäitur, võlgniku esindaja - olema läbinud vastava ohutuskoolituse. 

Arusaadavalt on laevakütus PPA jaoks üks olulisemaid ressursse. Plaaniväliste operatsioonide – 

nagu seda on laeva reidil arestimine - läbiviimine tähendab PPA-le etteplaneerimata kütusekulu, 

mille laeva arestimist teostav kohtutäitur võiks kompenseerida ja seejärel täitekulude hulka 

arvata. Halduskoostöö seaduses102 sätestatud ametiabi instituut oleks mõeldav kui üks selliste 

kulude hüvitamise viis. Alternatiivse võimalusena võiks ette näha PPA laeva kasutamist sarnaselt 

eraõigusliku üürisuhtega. Kütusekulu täitekulude hulka arvamiseks oleks tarvis täitemenetlust 

reguleerivaid seadusi täiendada, kuna hetkel selline reeglistik puudub. 

Neid küsimusi ja sellise protseduuri, s.o laeva arestimine merel, läbiviimist tuleks 

kodifitseerimise käigus põhjalikumalt analüüsida ja koostada ettepanekud kehtiva regulatsiooni, 

sh TMS-i ja LAÕS-i täiendamiseks. 

 

                                                 
102 Halduskoostöö seadus. - RT I 2003, 20, 17. 
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i) Laeva hoidmine ja laeva hoidja 

Nagu eelpool kirjeldatud, nõuab ka arestitud ja seisma sunnitud laev märkimisväärseid kulutusi 

tehnilise seisukorra säilitamiseks, meeskonna pardal hoidmiseks. Sadamas seisva laeva puhul 

lisanduvad kulude nimekirja ka sadamatasud, sadama vee ja elektri kulud. Tavaliselt on 

laevaomanik ise huvitatud laeva heas korras hoidmisest ning nimetatud kulude kandmisega 

probleeme ei teki. Põhjendamatu aresti puhuks on laevaomaniku kulude hüvitamiseks ette nähtud 

aresti taotleja tasutav vastutagatis. 

Õiguskirjanduses on seletatud103, et laev arestitakse kohtumääruse alusel, sest LAÕS § 86 

kohaselt104 peab kohus määrama arestitud laevale hoidja. Hoidja määramise kord erineb seega 

muust täitemenetlusest, mille puhul võib arestitud asi jääda kas võlgniku hoiule, selle võib võtta 

hoiule kohtutäitur või antakse asi kolmanda isiku hoida, kusjuures hoidja isikus saavad võlgnik ja 

sissenõudja omavahel kokku leppida. Laevale tuleb arestimise korral igal juhul hoidja määrata, 

millest tulenevalt on nõutav kohtu sekkumine, menetluse osapooltel siin teisiti kokkuleppimise 

võimalust ei ole. Laevade arestimise praktika kohaselt Eestis laevale siiski reeglina eraldi 

kohtumääruses hoidjat ei määrata. Tavaliselt on see põhjendatav asjaoluga, et laev jääb selle 

omaniku hoida ja vastutada. Peale hoidja määramise kohustuse LAÕS ega TMS arestitud laeva 

hoidmist täiendavalt ei reguleeri. 

Kohtupraktika on laeva arestimise kulude osas siiski teatud suuniseid andnud. Riigikohus on 

tsiviilasjas nr 3-2-1-176-11 14.03.2012 tehtud määruses märkinud (p 14): „Kolleegium ei nõustu 

ringkonnakohtuga, et sadamatasud ei ole laeva hoiukulud TMS § 37 lg 1 esimese lause kolmanda 

punkti tähenduses, kuna laeva ei ole sadamale hoiule antud. LAÕS § 86 esimese lause kohaselt 

määrab kohus arestitud laevale hoidja. Kohtud on tuvastanud, et seda sätet on rikutud ning 

hoidjat ei ole määratud. Siiski on arestitud laev seisnud pärast selle arestimist puudutatud isikule 

kuuluvas sadamas ning selle tõttu on puudutatud isikul tekkinud võlgniku vastu rahaline nõue, 

mis on käsitatav täitmiskuluna TMS § 37 lg 1 esimese lause kolmanda punkti järgi.“ Riigikohus 

on adresseerinud ka hoidja määramata jätmisest tekkida võivat kulude hüvitamise küsimust (sama 

p 14): „Eelnimetatud sätte kohaselt on täitekulud arestitud vara veo, ladustamise ja valve kulud 

ning muud vara hoidmisega seotud kulud. TMS § 37 lg 1 kolmandast punktist ega muudest 

                                                 
103 Alekand, A., Täitemenetlusõigus, Juura 2011, lk 130-131. 
104 Kohus määrab laevale hoidja. Hoidja allub kohtu kontrollile ning on seotud kohtu ettekirjutustega. Hoidja ei või 
laeva kasutada.“ 
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sätetest ei tulene, et arestitud vara hoidmise kulusid loetakse täitekuludeks vaid juhul, kui 

arestitud vara on antud (kohtu poolt) hoiule. LAÕS § 79 lg-st 1 tuleneb, et laev arestitakse ja seda 

hoitakse üldjuhul TMS-is vallasvara arestimiseks ettenähtud sätete järgi. Erisusi ei ole LAÕS-is 

ette nähtud mh ka täitekulude regulatsioonis. Seega võivad kolleegiumi arvates täitekuludeks 

TMS § 37 lg 1 kolmanda punkti järgi olla ka arestitud vara ilma lepinguta, sh ilma kohtus hoidjat 

määramata, hoidnud isiku hüvitisnõuded (sadama omanikule hüvitamata kulud ja tasu).“ 

Eriline huvi laeva arestimist puudutava seadusandluse, eelkõige täitemenetluse aktide 

täiendamise suhtes on kahtlemata sadamate operaatoritel ja valdajatel. Hetkel on välja 

kujunenud olukord, kus sadama operaator ei soovi, et laev tema sadamas arestitaks, sest see 

võib kujuneda oluliseks takistuseks tema normaalse äritegevuse jätkamisele. Laev võib aresti 

alla jääda võrdlemisi pikaks ajaks, ning kui selle aja vältel on sadamal üks kaikoht 

permanentselt hõivatud, tähendab see sadamale tulu teenimise võimaluste olulist vähenemist. 

Kindlasti ei ole laeva aresti taotlevate võlausaldajate huvides, et sadamate operaatorid ja 

valdajad või sadamakaptenid hakkavad töötama laevade sadamas arestimise vastu, näiteks 

informeerivad reederit laeva kavatsetavast arestimisest või aresti määrusest enne, kui 

kohtutäitur on jõudnud laeva arestida. Tuleb analüüsida võimalust kehtestada laevade 

arestimise täitemenetluses sadamate huvide kaitset tagav regulatsioon, mis mh võimaldaks 

sadamal arestitud laeva sadama akvatooriumi piires liigutada või isegi nõuda arestitud laeva 

üleviimist ühest sadamast teise. On selge, et laeva arestimisele järgnevate tegevuste ja vastutuse 

jaotus, mh laeva hoidmise regulatsioon on liialt napp ning et isegi neid väheseid reegleid 

praktikas ei kohaldata. See on põhjustanud olukorra, kus laeva arestinud kohtutäituritel, aresti 

taotlejatel, laevaomanikel ja muudel laeva arestiga seotud isikutel (nt sadamavõimud) puudub 

üldine selgus, kuidas arestitud laeva hoida, kes peab kandma laeva hoidmisega seotud kulud, 

kuidas ja mis määras toimub selliste kulude hüvitamine jne. Praktikas on üldiselt küll suudetud 

vastavalt olukorrale pooli enam-vähem rahuldavad lahendused konstrueerida ning Riigikohus on 

jaganud mõningaid suuniseid täitekulude hüvitamises osas, kuid tulevaste laevade arestimise 

huvides oleks selliste küsimuste täpne ja läbimõeldud reguleerimine. Seetõttu tuleb põhjalikult 

analüüsida kehtiva LAÕS-i ja TMS-i regulatsiooni täiendamise võimalusi arestitud laeva 

hoidmise ja sellega seotud kulude küsimustes, hinnates muu hulgas kehtiva TMS-i sätete 

vastavust ja sobivust laevade arestimise praktika vajadustele ning pöörates erilist tähelepanu 

laevale hoidja määramise vajalikkusele ja tingimustele (mh kas hoidja määrata kohe pärast aresti 

või alles siis, kui selgub laevaomaniku tahtmatus või suutmatus arestitud laeva säilimine tagada), 
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laevale määratud hoidja õiguste, kohustuste ja vastutuse sätestamisele (mh analüüsida erisuste 

sisseviimise vajadust võrreldes muu kui laeva suhtes toimuva täitemenetlusega), täituri rollile ja 

vastutusele laeva hoidmisega seoses (mh hoidja määramise küsimuses), täitekulude 

regulatsioonile (mh laeva hoidmise ja säilitamise kulude kandmiseks kohustatud isikute 

määramine; võimalik aresti lõpetamine olukorras, kui võlgnik või mõni muu laeva arestimisega 

seotud isik ei nõustu teatud aja jooksul laeva hoidmist ja laeva seisukorra säilitamist 

finantseerima; laeva hoidmiseks ja laeva seisukorra säilitamiseks tehtud kulutuste hüvitamine, 

hüvitamise võimalik täiendav tagamine ja hüvitamise ulatus) ja muudele edasise analüüsi käigus 

tõusetuvatele laeva arestimise seisukohalt olulistele küsimustele. 

 

j) Laeva sundmüügist saadud tulemi jaotamine 

Kehtivad LAÕS ja TMS võimaldavad tekkida olukorral, kus laeva suhtes on merinõue(-võlg) 

mitmel erinevalt võlausaldajal, kellest üks, saavutades esimesena laeva sundmüümise, ohustab 

teiste võlausaldajate, kes oma nõude osas veel kohtu või vahekohtu otsust saanud pole, nõuete 

rahuldamist. Võib juhtuda, et paremate rahaliste võimalustega merinõude omaja (nt laevale kütust 

tarninud isik) arestib laeva ning alustab nõude osas laevaomaniku vastu (vahe)kohtumenetlust, 

saavutab seejärel lahendi ning asub seda täitma, nõudes laeva sundmüüki. LAÕS § 91 sätestab 

laeva müügist saadud rahast nõuete rahuldamise järjekorra osas: „Laevade puhul jagatakse 

sundenampakkumisest saadud raha järgmises järjestuses: 1) laeva sundmüügi ja laeva 

arestimisega seonduvad kulud, samuti kulutused, mida riik on teinud laeva kõrvaldamiseks 

laevateedelt, et tagada ohutu laevaliiklus; 2) merivõlaga tagatud nõuded; 3) laevahüpoteegiga 

tagatud nõuded; 4) muud nõuded. Kuna merinõude omaja jõudis laeva sundmüügini „esimesena“, 

siis rahuldatakse tema nõue pärast täitekulude mahaarvamist täielikult või osaliselt (viimane on 

tõenäolisem, kuna täitekulud ja hüpoteegipidajate nõuded moodustavad laeva müügist saadud 

tulemi jaotuses suurema osa) ning teised võlausaldajad, kes kohtulahendit veel saavutand pole, 

oma nõudeid –isegi osaliselt – rahuldatud ei saa. 

Sellises olukorras on teatud eelisseisundis merivõlaga tagatud nõuete omajad, kuna LAÕS § 87 lg 

1 p-i 3 (1993. aasta merivõlgade ja pantide konventsiooni art 11 lg 1 c)) kohaselt tuleb neid 

sundenampakkumisest teavitada. Pelgalt teavitamine loomulikult nende nõuete tulemist 

rahuldamist ei taga, kuid võib mingil määral tõhustada merivõlaga tagatud nõuete 
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maksmapanekut. Samas võiks väita, et kehtiva TMS-i § 108 lg-s 1105 sätestatud sissenõudjaks 

mitteoleva isiku õigus esitada täiturile avaldus oma nõude rahuldamiseks tulemist kehtib ka 

merivõlaga tagatud nõude omaja suhtes. Selline seisukoht parandaks kahtlemata merivõlaga 

tagatud nõuete omajate õiguslikku positsiooni ülalkirjeldatud probleemsituatsioonis. Senine 

laevade sundmüügi praktika sellele küsimusele vastust andnud pole, mistõttu tuleb selles osas 

teostada põhjalikum analüüs. 

Kuna reeglina on laev võlgnikust laevaomaniku ainuke vara (nö one ship – one company 

praktika, mille kohaselt kuulub riskide hajutamiseks ühele firmale üks laev) ja laeva arestimise 

ning selle sundmüügi saavutamine on võrldemisi keerukas, arvestades laeva liikumist eri riikide 

ja sadamate vahel, oleks kõigi laevaomaniku võlausaldajate huvides, et kui üks võlausaldaja 

laeva sundmüümise saavutab, on ka teistel võlausaldajatel võimalus oma nõude kasvõi osaliseks 

rahuldamiseks sundmüügist saadu arvelt. Eriti oluline on see seetõttu, et laeva sundmüügi korral 

vabaneb laev merivõlgadest, hüpoteekidest ja muudest koormatistest (LAÕS § 93 lg 1, 1993. 

aasta konventsiooni art 12 lg 1). 

Tuleb üldiselt analüüsida LAÕS-i ja TMS-i (TsMS-i – seoses hagi tagamise instituudiga) 

muutmise ja täiendamise võimalusi, mille eesmärgiks oleks laeva sundmüügist saadud tulemi 

võimalikult ühtlane jaotamine laevaomaniku võlausaldajate vahel ning et tulemit ei jaotataks 

enne kõigi teadaolevate nõuete arvesse võtmist. 

 

k) Täiendava merivõla kehtestamine 

1993. aasta merivõlgade ja pantide konventsioon näeb osalisriigile ette võimaluse kehtestada 

siseriiklikult, lisaks konventsiooni loetelule, täiendavaid merivõlgu (art 6), mis peavad vastama 

konventsioonis sätestatud tingimustele. Selline merivõlg peab järgima konventsiooni artiklites 8, 

10 ja 12 toodut ning kustuma kuue kuu möödumisel tagatava nõude tekkimisest (välja arvatud 

juhul, kui laev enne selle aja möödumist arestitakse või peetakse kinni ning sellele arestile või 

kinnipidamisele järgneb sundenampakkumine) või 60 päeva möödumisel laeva 

sundenampakkumisest heausksele omandajale. Lisaks sellele omandaks täiendav merivõlg 

järjekoha alles pärast konventsiooni merivõlgu ning registrisse kantavaid pante, hüpoteeke ja 

                                                 
105 “Pandipidaja või muu asja suhtes eesõigust omav isik võib enne tulemi jaotamist esitada kohtutäiturile avalduse, 
milles ta taotleb oma nõude eelisjärjekorras rahuldamist tulemist, olenemata sellest, kas tema nõue on muutunud 
sissenõutavaks. Avaldusele tuleb lisada õigust tõendavad dokumendid.” 
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koormatisi. Eesti ei ole praeguse hetke seisuga täiendava merivõla kehtestamise võimalust 

kasutanud, kuid igal juhul tuleb analüüsida, kas esineb praktiline vajadus täiendava merivõla/-

võlgade järele, ning kui jah, siis millistele konkreetsetele nõuetele selline eristaatus võimaldada. 

 

l) Ülevaade huvigruppide ettepanekutest 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda: 

- „Kaaluda võimalust näha ette laeva asjaõigusseaduses välismaa laevade arestimise teostamise 

võimalus territoriaalmere piires, kui laev on lahkunud Eesti sadamast või selle reidilt ja 

suundub väljapoole Eesti territooriumi“; 

- „Üle vaadata arestitud laeva hoidmise regulatsioon ja kohtutäituri laeva arestimisega seonduv 

roll ja vastutus“; 

- „Analüüsida, kas on vajalik täiendavalt reguleerida merivõlaga tagamata nõude juhtumeid ja 

sätestada laeva sundmüügi õigus ka selleks puhuks, kui omanik hülgab laeva, aresti algataja 

sundmüüki ei nõua ja kohus omaalgatuslikult küsimust ei lahenda“; 

- „Analüüsida ja täiendada regulatsiooni, mille kohaselt peab kohus laeva vabastama, kui on 

olemas piisav tagatis“; 

- ”Analüüsida võimalust kehtestada regulatsioon, mis võimaldaks arestitud laev müüa 3 kuu 

möödudes, kui esineb mistahes probleem (nõudeid ei vaielda selgeks, laev hüljatakse vmt).” 

 

Kommentaar huvigruppide ettepanekute kohta: huvigruppide ettepanekud on põhjendatud ja 

nendega tuleb arvestada kodifitseerimise analüüsi koostamisel. 

 

1.4. Ministeeriumide ja ametite pädevused, tööjaotus ja tegevuste 

koordineerimine merenduse valdkonnas 

a) Analüüsi etapi üldeesmärk 

Revisjoni üldeesmärgiks on põhjalikult, sisuliselt ja süsteemselt analüüsida mereõiguse ja sellega 

seotud muude valdkondade õigusaktide normide väljatöötamisel, kehtestamisel ja rakendamisel 

Eesti ministeeriumide ja ametite pädevust.  Analüüsi eesmärk on saavutada suurem õigusselgus ja 
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parem pädevuste jaotus ministeeeriumide ja ametite vahel mereõiguse ja sellega seotud 

õigusvaldkondade küsimuste lahendamisel. See pädevuste jaotuse küsimus laieneb ka EL õiguse 

ja rahvusvahelise õiguse normide Eesti õigusesse ületoomise või nende rakendamise küsimustele. 

Ettevõetav analüüs peab välja pakkuma ka lahenduse, kuidas paremini paika panna 

ministeeriumide ja ametite vahelised pädevused ning kuidas parandade ka nende vahelist 

koordinatsiooni ja koostööd mereõiguse vallas. See analüüs peab vastama HÕNTE mõttes 

väljatöötamiskavatsusele. Analüüs peab sisaldama ministeeriumide ja ametite pädevuse osas 

kehtivas regulatsioonis esinevate probleemide ja nende lahendusvariantide õigusvõrdlevat 

analüüsi ja eelistatavat lahendust koos põhjendustega. Selles analüüsis võrreldakse Eestis kehtivat 

merendusvaldkonnaga tegelevate ja kokku puutuvate ministeeriumide ja ametite kehtivat 

pädevuste jaotust mõne teise eduka merendusriigi merendusvaldkonna ametite pädevuste ja 

koordinatsiooni korraldusega. Analüüsis tuleb käsitleda muu hulgas alljärgnevaid küsimusi. 

 

b) Merendusvaldkonna ministeeriumide pädevused kehtiva korra järgi 

Ministeeriumide pädevusi tuleb analüüsida merenduse valdkonna õigusliku reguleerimise ja 

probleemide lahendamise aspektist. Erilist tähelepanu tuleb analüüsis pöörata ebamäärase 

pädevuse ja vastutusega aladele, milleks on näiteks laevade osas kehtestatavad keskkonnanõuded 

ja merereostuse ennetamise ning kõrvaldamise reguleerimisega seotud küsimused, kus esineb 

vastuolulisi sätteid, õigusloome küsimused seoses merekeskkonna kaitse ja säilitamisega, mida 

on käsitletud ebapiisavalt vaatamata sellele, et Eesti on selles osas võtnud enda peale 

rahvusvaheliste lepingutega mitmeid kohustusi (vt. edaspidi III osa 3. peatükk). Siinjuures tuleb 

analüüsi käigus otsida lahendusi parema pädevuste jaotuse ja koordinatsiooni kehtestamiseks 

ministeeriumide vahel. 

 

c) Merendusvaldkonna ametite ja inspektsioonide pädevused kehtiva korra järgi 

Ametite ja inspektsioonide pädevusi tuleb analüüsida merenduse valdkonna õigusliku 

regulatsiooni täitmise korraldamise (ameti juhtimisfunktsioon) ja riikliku järelevalve teostamise 

ning riikliku sunni kohaldamise aspektist. Tähelepanu tuleb analüüsis pöörata ebamäärase 

pädevuse ja vastutusega aladele, milleks on näiteks laevade merekeskkonnakaitse nõuetele 

vastavuse kontroll (näiteks MARPOL merekeskkonna kaitse osa), merereostuse ennetamise ning 
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kõrvaldamisega seotud küsimused. Siinjuures tuleb analüüsi käigus otsida lahendusi parema 

pädevuste jaotuse ja riikliku järelvalve teostamisel koordinatsiooni kehtestamiseks ametite ja 

inspektsioonide vahel. 

 

d) Merenduvaldkonna ametnike koordineerimiseks vajaliku regulatsiooni 

kehtestamise vajadus 

Kuna merendusvaldkonna probleemide lahendamine on olnud aastaid probleemiks, siis peab 

analüüsima ja kaaluma merendusvaldkonna ministeeriumide ja ametite vahelise koordinatsiooni 

heaks toimimiseks ja tagamiseks vastava õigusliku regulatsiooni kehtestamise, mis toimiks ka 

väljaspool ühe ministeeriumi või ameti struktuuri ja ametnikke. Vajadusel peab kaaluma 

koordineeriva organi loomist seaduse tasemel.  

 

e) Muud õiguslikud lahendused koordinatsiooni edendamiseks  

Ministeeriumide ja ametite koordinatsiooni arendamiseks võiks analüüsida kontaktisikute töö-

organi moodustamist, mille regulaarses töös osaleb alaline esindaja igast merendusega seotud 

ministeeriumist ja ametist ning mille koosolekutel võivad osaled huvigruppide esindajad. 

  

f) Ülevaade huvigruppide ettepanekutest 

CdM esitas eelpool välja toodud teemaga seoses erinevatele ametitele ja institutsioondele ning 

huvigruppidele vastamiseks järgmise küsimuse: 

Kas mereõiguse kodifitseerimise käigus peaks analüüsima ja tegema ettepanekuid Eesti 

ministeeriumide ja ametite pädevuste ja vastutuse reguleerimise osas, mis puudutab 

rahvusvahelisest õigusest ja ka Euroopa Liidu õigusaktidest tulenevate merendusega seotud 

reeglite rakendamist, kohustuste täitmise kontrolli ja üldist toimimist Eesti õigusruumis? 

Vastused sellele küsimusele tulid järgmised: 
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Eesti Laevaomanike Liit (ELL): 

- „ELL soovib selgemat tööjaotust ja suuremat koostööd Eesti ministeeriumide ja ametite vahel 

seoses laevanduse, kaubandusliku meresõidu ja merenduse arendamisega Eestis ning 

mereõiguse valdkonna seaduste ja regulatsioonide rakendamisel ja kehtestamisel. Mitmes 

valdkonnas on ministeeriumide ja ametite konkreetne pädevus ebaselge või reguleerimata 

(näiteks merereostuse likvideerimine), sageli tuleb mingi merendusteema üles ja jääb mitme 

ministeeriumi või ameti vahele, sest keegi ei soovi endale tööd juurde saada. Soovida jätab ka 

ministeeriumide koordineeritud tegevus Eesti laevanduse ja kaubandusliku meresõidu huvide 

kaitsel IMO-s ja EL-i institutsioonides. ELL arvates tuleks need Eesti administratsiooni 

merendusega seotud pädevused, kohustused ja koostöö reguleerida vajalike õigusaktidega, et 

vastavatel ametnikel oleks oma ülesanded etteantud vallas selged ja täitmiseks kohustuslikud. 

See merendus-alane koostöö ja pädevuste valdkond võiks ka olla mereõiguse kodifitseerimise 

käigus läbi analüüsitud, paika pandud ja reguleeritud.“ 

 

Keskkonnaministeerium: 

- „Erinevate riigivõimu asutuste pädevuse selgem määratlus – praegu kattuv või puudulik". 

 

Veeteede Aamet:  
- „ Jah, eeskätt rahvusvahelisest õigusest tulenevate reeglite rakendamise osas.“ 
 

 

Kaitseministeerium: 

- „ Täpsemat analüüsi ja selgemat regulatsiooni vajab merepiiri kaitsmine – kuidas on see 

kohustus erinevate ametkondade vahel jagatud. Eelkõige puudutab see Kaitseministeeriumi ja 

Siseministeeriumi valitsemisala. Selles teemas selguse saamine puudutab tõenäoliselt 

õigusruumi laiemalt kui mereõigus (s.h korrakaitse ja riigikaitse kui selliste reguleerimine, 

kaasamine), kuid käesoleva kodifitseerimisprotsessi käigus on võimalik teha ettepanekuid 

vastutuse täpsema jagamise osas (alustades mõistete „valvama“ ja „kaitsma“ täpsemast 

sisustamisest). Näitena teiste riikide praktikast, kuidas riigikaitseline vastutus merel on 

lahendatud, võib vaadata Soome Aluevalvontalaki 755/2000.“ 

 

Siseministeerium: 
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- “Siseministeeriumi hinnangul võiks mereõiguse kodifitseerimise raames analüüsida erinevate 

ministeeriumite pädevust, kohustusi ning vastutust mereõiguse valdkonnas ning seejärel 

esitada ettepanekuid vastutusvaldkondade paremaks reguleerimiseks. Praegusel hetkel ei ole 

Siseministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala 

kirjeldustes välja toodud merendus- ja lennundusvaldkonna tegevusi. Merendus- ja 

lennundusvaldkonna osas vajab ülevaatamist ja analüüsimist Siseministeeriumi, Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi ning Keskkonnaministeeriumi tegevus- ja 

vastutusvaldkond.” 

 

Justiitsministeerium:  

- „ /.../ ei ole vastu sellele kui kodiftiseerimisprotsessi käigus analüüsitakse ministeeriumite ja 

ametite pädevuse jaotust ning esitatakse selles osas konstruktsiivseid ja tulevikku suunatud 

lahendusi.“ 

 
 

1.5. Eesti lipu kandmise kohustus 

a) Analüüsi etapi üldeesmärk 

Revisjoni üldeesmärgiks on põhjalikult, sisuliselt ja süsteemselt analüüsida Eesti laevaomanike 

laevadel Eesti lipu kandmise kohustust ja selle regulatsiooni õiguspärasust ja proportsionaalsust, 

eelkõige LaevaRS-i vastavaid sätteid ning nende vastavust EL põhiõigustele ja rahvusvahelistele 

praktikatele. Selle töö etapi käigus tuleks välja selgitada Eesti laevaomanike laevadel Eesti lipu 

heiskamise kohustuse eesmärk, vajadus, otstarbekkus ja toimimine praktikas.   

Analüüs peab vastama HÕNTE mõttes väljatöötamiskavatsusele. Analüüs peab sisaldama Eesti 

lipu kandmise kohustuse eesmärgi, vajaduse ja otstarbekkuse analüüsi võrreldes teiste 

merendusriikidega, eelkõige EL liikmesriikides. Selles analüüsis võrreldakse riigi kodanikule või 

muule isikule kuuluval laeval selle riigi lipu heiskamise kohustust teiste sarnase kohustusega 

riikidega. Analüüsi eesmärk on tuvastada selle kohustuse praktikas toimimine ja vajadus ning 

alternatiivselt kaaluda selle kohustuse kaotamise negatiivseid ja positiivseid aspekte. Analüüsis 

tuleb käsitleda muu hulgas alljärgnevaid küsimusi. 
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b) Eesti lipu laeval kandmise kohustuse põhiseaduslikkus 

LaevaRS § 1 sätestab kohustuse kanda riigilippu laeval järgmiselt: 

1. lg. 1 - Eesti riigilippu kannab laev, mille omanik on Eesti Vabariik, kohalik 

omavalitsusüksus või muu avalik-õiguslik juriidiline isik. 

2. lg. 2 - Eesti riigilippu kannab merelaev, mille omanik on: 

1) Eesti kodanik elukohaga Eestis; 

2) täis- ja usaldusühing, mis asub Eestis ja kus Eesti osanikel on häälteenamus; 

3) muu eraõiguslik juriidiline isik, mis asub Eestis ja mille juhatuses või sellega 

võrdsustatud organis on Eesti kodanike enamus. 

3. lg. 3 - Kaasomandis olev merelaev kannab Eesti riigilippu, kui vähemalt üks kaasomanikest 

on Eesti kodanik elukohaga Eestis ja Eesti kaasomanikele kuulub suurem osa merelaevast. 

Need LaevaRS sätted tahavad ilmselt teha Eesti laevaomanikku sunnismaiseks, et kõigi Eesti 

laevaomanike laevad oleksid Eesti lipu all. Laevaomaniku sunnismaisust kinnitavad LaevaRS §-d 

40 ja 41, mis sätestavad järgmist: 

§ 40. Merelaeva omanik on kohustatud laeva kinnistama, kui laev käesoleva seaduse § 1 

lõike 2 või 3 järgi peab kandma Eesti riigilippu. See nõue ei kehti laeva kohta, mille üldpikkus on 

alla 12 meetri, purjejahtlaeva või kaatri puhul alla 24 meetri. 

§ 41. Eestis alaliselt elav füüsiline isik ja Eesti juriidiline isik on kohustatud talle kuuluva 

siseveelaeva kinnistama. See nõue ei kehti laeva kohta, mille üldpikkus on alla 12 meetri, 

purjejahtlaeva või kaatri puhul alla 24 meetri. 

Kui siseveelaevade osas võib see sunnismaisus olla mingil määral arusaadav ja põhjendatud, siis 

merelaevade sunnismaisus tänapäeval on arusaamatu. 

PS § 32 lg. 2 järgi on igaühel õigus enda omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada. 

Kitsendused sätestab seadus. Omandit ei tohi kasutada üldiste huvide vastaselt. 

Põhiseaduses sätestatud õigus vabalt vallata, kasutada ja käsutada omandit peaks hõlmama ka 

Eesti laevaomanike laevu, kes nimetatud õigust kasutades peavad saama oma laevu ka vabalt 

registreerida seal laevaregistris, kus nad soovivad, s.t. ka välismaa laevaregistrites. Raske on 

ette kujutada olukorda, kus Eesti kodaniku poolt tema laeva registreerimine mõne muu lipu alla 
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on Eesti üldiste huvide vastane. Seega tõusetub küsimus, kuivõrd on põhiseadusega kooskõlas 

LaevaRS § 1, 40 ja 41. See küsimus vajab kindlasti põhjalikumat analüüsi mereõiguse 

kodifitseerimise käigus. Seda küsimust on aastate jooksul korduvalt tõstatanud Eesti 

laevaomanikud ja seda probleemi on kajastatud ka ajakirjanduses. Tuntud mereõiguse juristid 

prof. Heiki Lindpere ja vandeadvokaat Indrek Nuut kirjutasid juba 2002. aastal, et puudub 

igasugune põhjendus, miks üldiste huvide kaitseks peaks piirama laevaomaniku õigust laeva 

vabalt vallata, kasutada ja käsutada, s.t registreerida endale kuuluv laev mõne teise riigi registris 

või kustutada endale kuuluv laev Eesti laevakinnistusraamatust ilma seadusest tulenevate 

piiranguteta.106 See küsimus ootab analüüsi ja õiguspärast vastust, millest lähtudes saab edasi 

kaaluda selle kohustuse asjakohasust. 

Käesoleva analüüsi etapi juures tuleb eelkõige põhjalikumalt analüüsida ja kaaluda Eesti 

põhiseaduse ja aspektist, kas Eesti lipu kandmise kohustus Eesti laevaomaniku laeval (s.o. laev 

tuleb hoida Eesti lipu all) ja selle laeva Eestis kinnistamise kohustus on seaduslik, otstarbeks ja 

proportsionaalne. 

 

c) Eesti lipu laeval kandmise kohustuse vastavus EL põhiõigustele ja –vabadustele 

Eesti laevaomaniku kohustus heisata oma laeval Eesti lipp (s.t. laeva Eesti lipu all hoidmise 

kohustus) ja Eesti laevaomaniku kohustus kinnistada laev Eesti laevakinnistusraamatus on 

sügavam ja põhimõttelisem arutlus-küsimus kui käesoleva lähteülesande ettevalmistamise töö 

võimaldab läbi analüüsida. Seega on vaja mereõiguse kodifitseerimise käigus teha tõsist ja 

põhjalikku analüüsi, kas sellised kohustused on seaduslikud ja proportsionaalsed lähtudes 

tänapäeva globaliseeruvast majandusest, merelaevanduse rahvusvahelisest iseloomust ja EL 

põhivabadustest. EL põhialuseks olev asutamisvabadus ja kapitali liikumise vabadus peab 

võimaldama Eesti kodanikel vabalt asutada ettevõtteid ja registreerida oma laevu EL 

liikmesriikides. See vabadus kehtib sõltumata sellest, kas Eesti kodaniku elukoht on Eestis või 

mujal. Seega esmapilgul tundub, et LaevaRS § 1 on vastuolus EL põhivabadustega. Siiski see 

teema vajaks täiendavat analüüsi, et kas Eesti laevaomaniku kohustus kanda oma laeval Eesti 

lippu ja kinnistada laev Eestis ei ole vastuolus EL põhivabadustega.  

                                                 
106 H. Lindpere, I. Nuut, op. cit., lk 262. 
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d) Eesti lipu laeval kandmise kohustuse eesmärgipärasus ja otstarbekus 

Lisaks eelpool toodud laeva lipu kandmise ja kinnistamise kohustuse aspektide analüüsiga peab 

analüüsima ka nende kohustuste eesmärgipärasust ja otstarbekust juhul, kui eelpool toodud 

analüüside tulemusena selgub, et need kohustused on õiguspärased ja proportsionaalsed. Selle 

analüüsi põhiküsimuseks on nende Eesti laevaomaniku kohustuste eesmärk, et miks on vaja hoida 

laev Eesti lipu all ja kinnistada see Eestis. Kui see eesmärk on arusaadav, selge ja põhjendatud, 

siis tasub analüüsida, et kas need kohustused ka praktikas toimivad ja kas need on otstarbekad 

kohustused. Praegu saab väita, et praktiliselt eelpool kirjeldatud kohustused, nõuded ja piirangud 

ei toimi, isegi kui need on seaduslikud ja piisavalt põhjendatud, sest paljud Eesti kodanike 

kontrollitavad laevad on lahkunud Eesti lipu alt. Tänapäeval on igal Eesti kodanikul piisavate 

rahaliste vahendite olemasolul võimalus asutada ettevõte välismaal ja sellest ettevõttest võib 

saada seaduslik laevaomanik väljaspool Eesti jurisdiktsiooni. Selline praktika on juba laialt 

levinud Eesti laevandusringkondades. Rahvusvahelises laevandusäris on see normaalne, et 

reederid valivad endale sobivaid lippe üle maailma lähtudes erinevatest põhjustest ja 

kaalutlustest. Nüüdisajal peavad edukad lipuriigid olema atraktiivsed laevaomanikele (kiire 

tagasiside, efektiivsus, konkurentsivõimelised teenustasud jms.), et hoida laevu selle riigi lipu all 

ja saada neid juurde. Eesti kehtivas õiguses sätestatud lipu- ja kinnistamiskohustuse ning muude 

piirangutega ei ole võimalik hoida laevu Eesti lipu all. Kui need kohustused ongi õigus- ja 

eesmärgipärased ning põhjendatud, siis tuleks kehtestada muu regulatsioon hoidmaks Eesti 

laevaomanike laevu Eesti lipu all. 

 

1.6. Välismaalasest laevapere liikme Eesti laeval töötamise võimalused 

a) Analüüsi etapi üldeesmärk 

Revisjoni üldeesmärgiks on põhjalikult, sisuliselt ja süsteemselt analüüsida EL väliste 

kolmandate riikide kodanikest laevapere liikmete õiguslikku staatust töötamisel Eesti lipu all 

sõitval laeval ja selle laevapere liikme Eesti laeval töötamise õigust ja töötamisega seotud 

kohustusi puudutavaid regulatsioone, eelkõige Eestis elamise ja töötamise loa vajadust seoses 

Eesti laeval töötamisega. Analüüsi eesmärk on saavutada suurem õigusselgus ja kindlus välismaa 
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kodanikest laevapere liikmete töötamiseks Eesti laevadel ja teha ettepanekud ning pakkuda välja 

lahendused parema õigusselguse ja –kindluse saavutamiseks selles küsimuses. 

Analüüs peab vastama HÕNTE mõttes väljatöötamiskavatsusele. Analüüs peab sisaldama 

välismaa kodanikest laevapere liikmete töötamise osas kehtivas regulatsioonis esinevate 

probleemide ja nende lahendusvariantide õigusvõrdlevat analüüsi ja eelistatavat lahendust koos 

põhjendustega. Selles analüüsis tuleb võrrelda Eestis kehtivat kolmandate riikide kodanikest 

laevapere liikmete laeval töötamiseks vajalike lubade ja kooskõlastuste regulatsiooni ja nõudeid 

mõne teise EL liikmesriigi vastava regulatsiooniga, kus merelaevandus moodustab 

märkimisväärse osa riigi majandusest ja kus on selles osas hästi väljaarendatud regulatsioonid. 

Analüüsis tuleb käsitleda muu hulgas alljärgnevaid küsimusi. 

 

b) Välismaa kodanikust laevapere liikme õiguslik staatus töötamisel Eesti laeval 

kehtiva siseriikliku regulatsiooni järgi 

Mereõiguse konventsiooni art. 94 lg.1 sätestab üldtunnustatud rahvusvahelise normi, et iga riik 

teostab oma lipu all sõitvate laevade haldus-, tehnilistes ja sotsiaalküsimustes kontrolli selle riigi 

oma jurisdiktsiooni alusel. Mereõiguse konventsiooni art. 94 lg. 2 p. b) järgi on lipuriigi 

kohustuseks kohaldada siseriikliku õiguse alusel oma lipu all sõitva laeva ning selle kapteni, 

juhtkonna ja meeskonna suhtes oma jurisdiktsiooni haldus-, tehnilistes ja sotsiaalküsimustes. 

Mereõiguse konventsiooni art. 92 lg. 1 kohaselt on ühe riigi lipu all sõitvad laevad avamerel 

viibides selle riigi ainujurisdiktsiooni all, kui rahvusvaheliste lepingutega või kõnealuse 

konventsiooniga ei nähta ette teisiti.  

Eeltoodust lähtuvalt on kõik laevapere liikmed selle laeva lipuriigi jurisdiktsiooni all ja alluvad 

selle riigi seadustele, seda üheselt ja täielikult selle laeva viibimisel avamerel. Sellega seoses 

tõusetub küsimus, et kas reederi poolt laevale tööle palgatud välismaa kodanikust laevapere liige 

omab seaduslikku alust ja vastavat õigust Eesti lipu all sõitval laeval töötamiseks või mitte ja kas 

sellel laevapere liikmel on selle laevaga Eestisse saabudes seaduslik alus Eestis viibida (laevalt 

maale minna). Kitsendatult võttes sisuliselt Eesti lipu all sõitval laeval töötav välismaalane töötab 

Eestis, sest temale laienevad kõik Eestis töötamisega seotud õigusaktidest tulenevad nõuded ja 

kohustused. Selle analüüsi esimene peamine eesmärk on välja selgitada, kas Eesti lipu all sõitval 
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laeval töötav välismaalane vajab ajutist töö- ja elamisluba Eestis vastavalt välismaalaste 

seadusele107 (VMS).   

VMS § 43 (Seaduslikud alused Eestisse saabumiseks ja Eestis ajutiseks viibimiseks) lg. 1 p. 5 

sätestab, et Eestisse saabumiseks ja Eestis ajutiseks viibimiseks peab välismaalasel olema 

seaduslik alus. Välismaalase Eestis ajutise viibimise seaduslikud alused on muu hulgas (peale 

tavapärase viisa ja muude aluste) vahetult seadusest, kohtulahendist või haldusaktist tulenev 

õigus või kohustus Eestis viibida. 

VMS § 104 (Eestis ajutiselt viibiva välismaalase Eestis töötamise õiguslikud alused) sätestab 

järgmist: 

(1) Eestis ajutiselt viibiv välismaalane võib Eestis töötada, kui tema Eestis töötamine on 

registreeritud või kui tema Eestis töötamise õigus tuleneb vahetult seadusest või Riigikogu 

ratifitseeritud välislepingust. 

(2) Eestis ajutiselt viibival välismaalasel on keelatud Eestis töötada, kui välismaalane ei ole 

töötamist registreerinud, välja arvatud välislepingus või seaduses ettenähtud juhtudel. 

(3) Välismaalasel, kes viibib Eestis seadusliku aluseta, sealhulgas kellele on haldusaktiga või 

kohtulahendiga pandud kohustus Eestist lahkuda, on keelatud Eestis töötada. 

VMS § 8 (Eestis töötamine) järgi on Eestis töötamine käesoleva seaduse tähenduses mis tahes 

tegevus Eestis töölepingu või muu lepingu alusel, samuti muu tegevus teise isiku heaks, mille 

puhul võib eeldada tulu või muu varalise hüve saamist, sõltumata tegevuse aluseks oleva lepingu 

liigist, vormist või lepingu sõlminud teise poole asukohast või elukohast, kui välisleping või 

seadus ei sätesta teisiti. Selle analüüsi võtmeküsimus on, et kas Eesti lipu all sõitval laeval 

viibimine ja töötamine on käsitletav Eestis töötamisena. 

Rahvusvahelise üldtunnustatud tava järgi on sõjalaevad (mereõiguse konventsiooni art. 95) ja 

mitteärilistel eesmärkidel kasutatavad riigilaevad (mereõiguse konventsiooni art. 96) puutumatud 

ja kui selle laeva lipuriigi territooriumi osad. Sellest võib järeldada, et nendel riiklikel Eesti lipu 

all sõitvatel laevadel töötamine on juriidiliselt Eestis töötamine. Muude laevade (eraomanduses 

olevate kauba- ja reisilaevad ning muud kommerts-alused) osas ei ole paika pandud sellist selget 

rahvusvahelist reeglit, seega nendel Eesti lipu all sõitvatel ärilistel eesmärkidel kasutatavatel 

                                                 
107 Välismaalaste seadus. - RT I 2010, 3, 4. 
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laevadel töötamise võrdsustamine Eestis töötamisega ei ole nii selgelt kohalduv ja on raskem 

määratleda.  

Siiski on Abner Uustal määratlenud laevade seotuse lipuriigiga laiemalt kõigi laevade (mitte 

ainult riigilaevade) osas, et laevad avamerel kujutavad endast selle riigi territooriumi osa ja 

alluvad selle riigi seadustele ja võimudele, kelle lipu all nad sõidavad.108  

MTööS § 2 lg. 1 järgi kohaldatakse MTööS-i sätteid töötamisele Eesti laevakinnistusraamatusse 

või laevapereta prahitud laevade registrisse kantud laeval. MTööS § 8 lg. 3 kohaselt võib 

välismaalase puhul reeder või muu tööandja meretöölepingu sõlmimiseks laevapere liikmelt 

nõuda elamisluba. Selle sätte põhjal tõusetub küsimus, et miks või mis olukordades peaks reeder 

küsima laevapere liikme palkamisel temalt Eesti elamisluba (ametlik dokument). MTööS 

seletuskiri täpsustab elamisloa esitamise vajaduse osas, et töö- ja elamislubadega seonduvat 

reguleerib VMS. Seega tekitab siseriiklik õigus ebaselgust, kas välismaa laevapere liikme Eesti 

lipu all sõitvale laevale tööle asumisel olukorras, kus sellel isikul ei ole muud seost Eesti riigiga 

peale Eesti lipu all sõitval laeval töötamise, on vajadus nõuda isikult MTööS § 8 lõikes 3 

sätestatud elamis- või tööluba või mitte. 

Praegu ei ole praktikas teada juhtumeid, kus välismaa kodanikust laevapere liikmel oleks 

takistatud töötamast Eesti lipu all oleval laeval või sellega seoses oleks nõutud täiendavaid 

lubasid vastavalt Eestis töötamise osas kehtivale tavapärasele regulatsioonile. Selle põhjuseks on 

tõenäoliselt asjaolu (mida on kinnitanud ka Siseministeerium), et välismaa kodanikest laevapere 

liikmete suhtes kohaldub rahvusvaheline konventsioon meremeeste riiklike isikut tõendavate 

dokumentide kohta109 ja rahvusvahelise mereliikluse hõlbustamise konventsioon110. VMS § 2 lg. 

4 tulenevalt kohaldatakse VMS-i Eesti Vabariigile siduvas välislepingus toodud erisusi 

arvestades, mis võimaldab neil välismaa laevapere liikmetel tulla ajutiselt Eestisse ja siin viibida 

seoses laevale minekuga või laevalt tulekuga.  

VMS § 2 (Seaduse kohaldamine) lg. 4 sätestab, et käesoleva seaduse sätteid kohaldatakse Eesti 

Vabariigile siduvas välislepingus toodud erisusi arvestades. 

                                                 
108 Uustal 1984, op. cit., lk 245. 
109 Konventsioon meremeeste riiklike isikut tõendavate dokumentide kohta. Genf, 13.05.1958, jõust. 19.02.1961.- 
RT II 1996, 38, 142. 
110 Rahvusvahelise mereliikluse hõlbustamise konventsioon. 09.04.1965, jõust. 05.03.1967. - RT II 2002, 3, 6. 
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Samas need eespool viidatud rahvusvahelist mereliiklust hõlbustavad konventsioonid ei reguleeri 

laeval töötamise õigust, seega sisuliselt VMS § 2 lg. 4 ei lahenda otseselt Eesti laeval töötamisega 

seotud küsimusi, mis on pandud selle osa analüüsi objektiks. Praegune olukord ei ole 

laevaomanike jaoks rahuldav, kuna liinilaevanduse ja reisijateveo puhul kindlal laevaliinil saabub 

see laev sageli regulaarselt Eestisse, mis sisuliselt võib tähendada välismaa laevapere liikme 

Eestis töötamist laeva sadamas oleku ajal olenevalt juriidilise argumentatsiooni eesmärgist. 

Probleemid võivad tekkida ka olukorras, kus seda välismaa kodanikust laevapere liiget on vaja 

töövahetuste tõttu jätta mõneks ajaks laevalt maha Eestisse. Sellisel juhul võib väita, et see isik 

asub praeguste õigusaktide järgi Eestis illegaalselt. 

 

Eeltoodust lähtuvalt tuleb hinnata, kas õigusselguse ja ka õiguskindluse huvides on vajadus 

erisuste sätestamiseks välismaa kodanikule töötamiseks Eesti lipu all sõitval laeval. Samas peab 

siinjuures arvesse võtma ka õiguse lihtsustamise ja üle-reguleerimise vältimise põhimõtteid. 

 

c)  Ülevaade huvigruppide ettepanekutest 

Eesti Laevaomanike Liit (ELL): 

- „Välismaa laevapere liikmete töötamine Eesti laevadel – ELL soovib, et välismaa laevapere 

liikmed saaksid töötada Eesti lipu all sõitvatel laevadel. Suur osa Eesti meremehi töötab juba 

välismaa laevadel ja Eesti reederitel on tekkinud laevapere liikmete puudus. Eesti seadused 

otseselt ei keela välismaa laevapere liikmete töötamist Eesti lipu all sõitvatel laevadel, kuid 

see valdkond on siiani õiguslikult reguleerimata ja ebakindel, nimelt puudub siin õigus-selgus. 

Jälgides elamislubade ja töölubade osas kehtivat Eesti regulatsiooni välismaalaste Eestis 

töötamiseks jääb tunne, et ka välismaalase Eesti laeval töötamine on piiratud. Igal juhul on 

selle välismaa laevapere liikme elamine Eestis Eesti lipu all sõitval laeval töötamise 

vaheaegadel komplitseeritud täna kehtiva regulatsiooni alusel. Seetõttu on selles osas vaja 

analüüsida vajaliku välismaa laevapere liikme Eesti laeval töötamise regulatsiooni 

kehtestamist. „ 

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing (EMSA): 

- ”Leiame, et kui tõepoolest Eestist ei ole vastava kvalifikatsiooniga tööjõudu leida, siis on 

asjakohane välismaalasest laevapere liikme kasutamine juhul kui neil on töötamiseks olemas 
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tööluba, sest avamerel on Eesti riigilippu kandev laev Eesti jurisdiktsiooni all. Elamisloa 

vajalikkus laevapere liikmete suhtes on küsitav.” 

Kommentaar huvigruppide ettepanekute kohta: huvigruppide ettepanekud selles teemas on 

ilmselt vastandlikud siin, sest ELL soovib välismaa kodanikest laevapere liikmete Eesti laevadel 

töötamise lihtsustamist ja selgemat õiguskindlust selleks, kuid EMSA vastupidi soovib tööloa 

nõude kehtestamist, mis toob kaasa bürokraatiat ja piiranguid. Seetõttu kodifitseerimise käigus 

tuleb eelkõige analüüsida praegu kehtivat õiguskorda ja seaduslikke võimalusi (kui esineb) 

välismaa  kodanikest laevapere liikmete töötamiseks Eesti laeval ja konsensuse või mingi pädeva 

otsuse järel saab vastavalt seda analüüsi edasi arendada otsustatud suunal.  

 

1.7. Laevaagendi õiguslik staatus, õigused ja kohustused ning vastutus 

a) Analüüsi etapi üldeesmärk 

Revisjoni üldeesmärgiks on põhjalikult, sisuliselt ja süsteemselt analüüsida laevaagentide 

õiguslikku staatust, õigusi ja kohustusi puudutavaid regulatsioone, eelkõige MSOS vastavaid 

sätteid ning sellest tulenevate rakendusaktide norme, nende vastavust rahvusvahelistele 

praktikatele. Eelkõige tuleb panna selle analüüsi rõhk praegu kehtiva regulatsiooni piisavusele, 

võttes muuhulgas arvesse laevaagentide rolli tähtsuse kasvule laevade meresõiduohutuseks ja 

merekeskkonna kaitseks vajaliku informatsiooni ja laevade andmete kogujana ja edastajana ning 

mereinfosüsteemi esitajana. Siinjuures tuleb analüüsida ka kehtivate õigusaktidega laevaagendile 

pandud vastutuse õiguspärasust ja proportsionaalsust ning sellise vastutuse otstarbekust. Samas 

on oluline analüüsi käigus teha kindlaks, kas laevaagentide tegevuse reguleerimiseks on vaja 

kehtestada eri regulatsioon võrreldes muude tegevusvaldkondade agentidega. Selle laevaagentide 

tegevuse valdkonna analüüsi etapi käigus tuleb lõplikult välja selgitada laevaagentide tegevuse 

regulatsiooni praegused probleemid ja praktilised vajadused ning sellest lähtuvalt teha 

ettepanekud kehtiva õiguse täiendamiseks või muutmiseks. 

Analüüs peab vastama HÕNTE mõttes väljatöötamiskavatsusele. Analüüs peab sisaldama 

laevaagentide kehtivas regulatsioonis esinevate probleemide ja nende lahendusvariantide 

õigusvõrdlevat analüüsi ja eelistatavat lahendust koos põhjendustega. Selles analüüsis 

võrreldakse Eestis kehtivat laevaagentide tegevuse korraldust ning kohustusi teiste mereriikide 
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vastava regulatsiooniga, s.h mõne Skandinaavia riigiga. Analüüsis tuleb käsitleda muu hulgas 

alljärgnevaid küsimusi. 

 

b) Laevaagendi õiguslik staatus, õigused ja kohustuste proportsionaalsus  

MSOS § 2 p. 17 järgi on laevaagent juriidiline või füüsiline isik, kes esindab reederit. See praegu 

kehtiv laevaagendi definitsioon ei ava piisavalt selle institutsiooni sisu ega määratle selgelt 

sellesse ringi kuuluvaid isikuid. Võttes laevaagendi sisu selgitamiseks appi VÕS § 670 

agendilepingu mõiste saame selgemaks, et agent vahendab käsundiandja jaoks ja käsundiandja 

huvides iseseisvalt ja püsivalt lepinguid või sõlmib neid käsundiandja nimel ja arvel. Siiski 

laevaagent (ing. k. ”ship agent” või ”port agent”) (erinevalt VÕS-is sätestatud agendist ja ka 

laevaliini agendist) ei tegutse reederi kui käsundiandja huvides püsivalt, kuna mõne reederi laev 

satub Eestisse ainult ühe korra ja ei pruugi siia enam kunagi naasta. Tähtis on ära märkida ka 

MSOS järgse laevaagendi ja VÕS järgse agendilepingu definitsioonides sisalduvat agendi 

põhitegevuse erisust s.o. laevaagent esindab reederit, kuid VÕS-i mõttes agent vahendab 

tehinguid või sõlmib neid käsundiandja nimel ja arvel. VÕS järgse üldise agendi volitused on 

VÕS § 676 järgi piiratud selle agendi vahendatud või sõlmitud tehingutega, s.t. agendil on õigus 

vastu võtta teateid käsundiandja eest (esindajana) ainult selle agendi kaudu tehtud tehingutega 

seoses sõltumata käsundiandja volitusest. Muidugi võib käsundiandja agendile antud volitusi 

laiendada, kuid ta ei saa neid kitsendada kolmandate isikute ees rohkem kui VÕS sätestab. MSOS 

aga eeldab, et laevaagent esindab reederit kõigis selle reederi Eestisse tuleva laevaga seotud 

tehingutes (lootsi tellimine, laeva varustamine kütuse, proviandi ja muu vajalikuga) ja laeva riiki 

tulekuga seotud kõikvõimalikes teistes küsimustes, kaasa arvatud teenindatava laeva, selle 

meeskonna liikmete (munsterrolli andmed), reisijate ja kauba osas nõutud andmete edastamine 

sätestatud korras. Sellised kohustused on laevaagendile kui reederi kohalikule esindajale pandud 

MSOS erinevate sätetega. Laevaaagendi kui reederi esindaja rolli on kaudselt kinnistatud ka 

MSOS § 51 (Laevaagendi nime kandmine lootsikviitungile ja laeva ülddeklaratsioonile) sättega, 

mis nõuab, et kui laeval on laevaagent, siis märgib laeva kapten laevaagendi nime 

lootsikviitungile ja VTA-le esitatavale laeva ülddeklaratsioonile. Siiski MSOS või muu 

merendusvaldkonna seadus või alamalseisev akt ei reguleeri piisavalt laevaagendi õiguslikku 

staatust ning samas VÕS sätted ei sobi laevaagendi staatuse sisustamiseks. Seega on vaja 
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analüüsida, kuivõrd on vaja reguleerida laevaagendi õiguslik staatus, sest erinevates õigusaktides 

on laevaagendile pandud väga palju kohustusi (võib väita, et ebaproportsionnalselt palju). 

MSOS § 42 lg. 5 järgi on  Eesti sadamast lahkuva ohtliku lastiga laeva, välja arvatud kohalikus 

rannasõidus sõitva laeva, reeder, kapten või laevaagent kohustatud enne laeva lahkumist 

esitama VTA-le käesoleva paragrahvi lõike 9 alusel kehtestatud korras teabe laeva ja ohtliku lasti 

kohta. MSOS § 42 lg. 6 sätestab, et kui väljastpoolt Euroopa Liidu liikmesriigi sadamat saabuva 

ohtliku lastiga laeva sihtsadam või ankruala asub Eestis, peab reeder või kapten või laevaagent 

enne lahkumissadamast väljumist või kohe pärast sihtsadama või ankruala selgumist esitama 

VTA-le käesoleva paragrahvi lõike 9 alusel kehtestatud korras teabe laeva ja ohtliku lasti kohta. 

MSOS § 42 lg. 8 alusel laevaagent või tema puudumisel laeva kapten peab tagama teavitamisel 

edastatud lasti iseloomustava teabe õigsuse ja teabe õigeaegse edastamise.  

Eelpool viidatud MSOS § 42 lg. 9 alusel on kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 

14. juuli 2011. a määrus nr 74 „Ohtlikust lastist teavitamise kord”111. Selle määruse § 9 lõige 1 

sätestab nõutud teabe laeva ja selle laeva pardal veetava ohtliku lasti kohta, mis sisaldab järgmist: 

- lastiveoüksuse identifitseerimisnumber, mis ei ole laeva lastitank või trümm; 

- iga ohtliku osalasti kogumass või kogumaht, eraldi tuleb välja tuua lõhkematerjali 

kogu netomass; 

- laeva identifitseerimisandmed – laeva nimi, kutsung ja IMO identifitseerimisnumber 

või MMSI number; 

- iga ohtliku osalasti asukoht laevas; 

- sihtsadama nimi ja asukohariik; 

- sadamast lahkuva laeva korral eeldatav lahkumisaeg (ETD) ja eeldatav sihtsadamasse 

saabumisaeg (ETA); 

- väljastpoolt Euroopa Liitu saabuva laeva korral eeldatav sihtsadamasse saabumisaeg 

(ETA); 

- reisijate arv pardal; 

- aadress koos sidekanalite äranäitamisega, millelt võib saada täpsemat teavet laeval 

oleva ohtliku lasti kohta; 

- andmed kõigi laevas olevate ohtlike osalastide kohta vastavalt lasti vedamise viisile. 

                                                 
111 Ohtlikust lastist teavitamise kord. - RT I, 21.07.2011, 2. 
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MSOS § 506 lg. 1 järgi on laevaagent (koos reederiga) kohustatud kandma veeteetasu 

makseteatisel näidatud pangakontole hiljemalt makseteatisel märgitud tähtpäevaks. MSOS § 

507 lg. 1 järgi on laevaagent (koos reederiga) kohustatud maksma tähtpäevaks tasumata 

summalt viivist 0,05 protsenti päevas. MSOS § 506 lg. 2 sätestab koguni laevaagendi 

allutamise sundtäitmisele seitsme aasta jooksul tasumise tähtaja saabumisest arvates. 

Ilmselgelt on see ebaproportsionaalne kohustus ja sanktsioon laevaagendile, kes tegutseb kui 

reederi esindaja ja ei oma tavaliselt ise ega enda ettevõttes selliseid vahendeid, et tasuda 

veeteetasude summasid reederi eest. 

 

MSOS § 533  lg. 1 järgi on teiste hulgas laevaagent kohustatud edastama VTA-le laeva Eesti 

sadamasse saabumise teate asjakohaste andmetega 24 tundi enne laeva saabumist.  Need 

laeva osas esitatavad andmed on majandus- ja kommunikatsiooniministri 20. juuli 2011 

määruse nr 81 „Laeva saabumisest teatamisel esitatavate andmete loetelu”112 §-s 1 sätestatud 

teave laeva saabumise kohta, mis sisaldab järgmist: 

- laeva nimi, laeva kutsung, IMO number või MMSI number; 

- laeva sihtsadam; 

- sihtsadamasse või lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohta jõudmise 

eeldatav aeg; 

- sihtsadamast või lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohast lahkumise 

eeldatav aeg; 

- pardal olevate isikute koguarv; 

- eelmine külastussadam ja sellest lahkumise aeg. 

 

MSOS § 72 lg. 1 järgi Eesti merealadel ja laevatatavatel sisevetel toimunud laevaõnnetusest on 

kapten, reeder või laevaagent kohustatud teatama viivitamata politseiasutusele ja kui 

õnnetusega kaasneb reostus või selle oht, ka KKI-le. 

Lisaks eelpool märgitud teabele ja teavitustele tuleb erinevate õigusaktide alusel laevaagendil 

esitada palju muid dokumente ja andmeid. MSOS § 75 lg 9 alusel kehtestatud majandus- ja 

kommunikatsiooniministri 12.06.2013 määrus nr. 39 “Elektroonilise mereinfosüsteemi 

põhimäärus”113 (EMDE põhimäärus) paneb laevaagendile ülesanded andmete andmekogusse 

                                                 
112 Laeva saabumisest teatamisel esitatavate andmete loetelu. - RT I, 26.07.2011, 4. 
113 Elektroonilise mereinfosüsteemi põhimäärus. - RT I, 03.07.2015, 15. 
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esitamise osas. EMDE põhimääruse § 8 lg 1, 3, 4 ja 6 sätestavad viitega andmed, mille 

andmekogusse esitamise pädevus teiste hulgas ka laevaagendil. Need laevaagendi poolt EMDE-

sse edastavad andmed on lisaks eeltoodule järgmised (EMDE põhimääruse § 4 alusel):  

1) majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuli 2011. a määruse nr 75 „Välisriigi lippu 

kandvate laevade kontrollimise kord” §-s 10 sätestatud laiendatud kontrolli alla kuuluva 

välisriigi lippu kandva teave laeva saabumise kohta, mis sisaldab järgmist: 

- laeva identifitseerimisandmed – nimi, kutsung, Rahvusvahelise 

Mereorganisatsiooni identifitseerimisnumber; 

- külastuse kavandatav kestus; 

- tankeri puhul: laeva konfiguratsioon – ühekordse põhjaga, ühekordse põhja ja 

eraldatud ballastitankidega, topeltpõhjaga; lasti- ja ballastimahutite seisund – täis, 

tühi, inertne; lasti kogus ja liik; 

- kavandatavad toimingud sihtsadamas või ankrualas – lastimine, lossimine, muud 

toimingud; 

- sihtsadamas viibimise ajal läbiviidavad kohustuslikud ülevaatuslikud kontrollid ja 

olulised hooldus- või remonditööd; 

- eelmise laiendatud kontrolli kuupäev Paris MOU liikmesriigis; 

2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 725/2004, laevade ja sadamarajatiste 

turvalisuse tugevdamise kohta (ELT L 129, 29.4.2004, lk 6–91), artiklis 6 nimetatud laeva 

saabumiseelne turvalisusalane teave, mis tuleneb 1974. aasta rahvusvahelise 

konventsiooni inimelude ohutusest merel (SOLAS-konventsiooni) peatüki XI-2 reegli 

nr 9 lõikes 2.1 osutatud teavet; 

3) sisenemise ja väljumise ülddeklaratsiooni andmed komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93, 

millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92 (EÜT L 253, 

11.10.1993, lk 1–766), lisas 30A ettenähtud mahus; 

4) meresõiduohutuse seaduse § 59 lõikes 7 sätestatud lootsitasõidu loa teave - lootsitasõidu 

loa omaja nime, reisilaeval ka vanemtüürimehe nime; 

5) meresõiduohutuse seaduse §-s 72 lõikes 12 sätestatud teave laevaõnnetusest või ohtlikust 

juhtumist või reostusohtlikust olukorrast - teade peab sisaldama vähemalt laevaõnnetuse 

üksikasju, laeva nime, laeva asukohta, laeva lähte- ja sihtsadamat, laeva pardal olevate 

isikute arvu, kontaktandmeid, kust saab teavet pardal veetava ohtliku lasti või saastavate 
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kaupade kohta, ja muud käesoleva seaduse § 42 lõike 9 alusel kehtestatud korras 

nimetatud teavet ohtliku lasti kohta; 

6) Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, 

sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist 

väljumise kord” lisas 1 sätestatud ülddeklaratsiooni andmed; 

7) Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, 

sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist 

väljumise kord” lisas 2 sätestatud munsterrolli andmed; 

8) Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, 

sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist 

väljumise kord” lisas 3 sätestatud reisijate nimekirja andmed; 

9) Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, 

sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist 

väljumise kord” lisas 5 sätestatud laeva varude deklaratsiooni andmed; 

10) Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, 

sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist 

väljumise kord” lisas 6 sätestatud lasti manifesti andmed; 

11) Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, 

sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist 

väljumise kord” lisas 7 sätestatud konossemendi andmed; 

12) Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, 

sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist 

väljumise kord” lisas 8 sätestatud laevapere vara deklaratsiooni andmed; 

13) Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2003. a määruse nr 298 „Eesti riigipiiril eriti ohtlike 

nakkushaiguste leviku tõkestamise kord ja tingimused” lisas 2 ning Vabariigi Valitsuse 

19. mai 2004. a määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning 

piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord” § 4 lõike 

1 punktis 3 sätestatud tervisedeklaratsiooni andmed; 

14) rahandusministri 5. juuni 2009. a määruse nr 38 „Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja 

väljumisformaalsuste teostamiseks” lisas 1 sätestatud Eestis mahalaaditava kauba 

manifesti andmed; 

15) rahandusministri 5. juuni 2009. a määruse nr 38 „Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja 

väljumisformaalsuste teostamiseks” lisas 1 sätestatud mahalaaditavate kaupade loend; 



 138 

16) rahandusministri 5. juuni 2009. a määruse nr 38 „Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja 

väljumisformaalsuste teostamiseks” lisas 3 sätestatud tollile esitatava laeva Eestisse 

saabumise teate andmed; 

17) rahandusministri 5. juuni 2009. a määruse nr 38 „Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja 

väljumisformaalsuste teostamiseks” lisas 6 sätestatud Eestist välja toimetatavate kaupade 

loend; 

18) rahandusministri 5. juuni 2009. a määruse nr 38 „Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja 

väljumisformaalsuste teostamiseks” §-s 26 sätestatud teade Eestist välja toimetatava 

kauba saabumisest väljumistolliasutusse - isik teavitab tolli kaupade saabumisest sadama 

või lennujaama piirkonnas asuvasse väljumistolliasutusse ühenduse tolliseadustiku 

rakendussätete artiklis 796c nimetatud teatega; 

19) rahandusministri 5. juuni 2009. a määruse nr 38 „Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja 

väljumisformaalsuste teostamiseks” lisas 7 sätestatud kauba manifesti andmed; 

20) rahandusministri 5. juuni 2009. a määruse nr 38 „Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja 

väljumisformaalsuste teostamiseks” §-s 30 sätestatud teade laeva Eesti territooriumilt 

lahkumise kohta (väljumisteade); 

21) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 562/2009, millega kehtestatakse isikute 

üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (ELT L 105, 13.4.2006, lk 1–32), VI 

lisa punktis 3.2.4 sätestatud merematkelaeva reisijate nimekiri. 

Enamus neid eelpool märgitud nõutud andmeid ja dokumente saab õigusaktide järgi esitada ka 

reeder või laeva kapten, kuid praktikas on see laevaagendi teenuse osa, kuna kohalikul 

laevaagendil on kõige parem ülevaade kõigist nendest nõuetest ja see on ka rahvusvaheline 

praktika, et laevaagent teeb ära kõik vajalikud laeva vormistused asukohariigis. Esiteks välismaa 

reeder ja laeva kapten ei tea, mis andmed ja mis kujul on nõutud Eestis ning kuhu need tuleb 

esitada. Teiseks laevaagendil on juurdepääs elektroonilise mereinfosüsteemi andmekogusse ja 

andmekogus võib andmeid ja dokumente sisestada ainult isik, kellel on vastavad õigused ja kelle 

isikusamasus on tuvastatud (edaspidi autentimine) (EMDE põhimääruse § 7 lg. 1). Kohaliku 

laevaagendi autentimine on lihtne isikutunnistuse abil. Välismaa reederi ja laeva kapteni 

autentimine on võimalik paroolipõhiselt, kuid praktikas ei ole sellel tõenäoliselt eriti rakendust, 

sest see on kindlasti keerulisem (lisaks isiku autentimisele on vaja teha enne isiku autoriseerimine 

vastava lepingu sõlmimisega) kui kasutada selleks tööks pädevat laevaagenti. Seega praktikas ei 

ole näha praegu töötavat alternatiivi laevaagendile, kes kõik need laeva Eestisse tulekuga seotud 

nõuded täidab.  
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Sellest saab järeldada, et laevaagent peab võtma enda peale reederit esindama asudes selle reederi 

laevade Eestisse tulekul terve rea õigusaktidest tulenevaid kohustusi ja ka sellega seotud 

vastutuse nende laevadega seoses. Ühest küljest tundub nende kohustuste laevaagendile 

panemine ebaproportsionaalne ja irratsionaalne. See kohustuste määramine kehtestatud kujul 

paistab ebaproportsionaalne selles mõttes, et laevaagent saab kõik nõutud laeva ja laeval 

veetavate reisjate ning kauba andmed kas laeva kaptenilt või reederilt, kuid laevaagendil endal ei 

ole võimalik neid andmeid kontrollida ega ka kaptenit või reederit sundida õigeid andmeid 

esitama. Lõppkokkuvõttes saab nende andmete õigsuse ja täielikkuse eest vastutada reeder või 

laeva kapten, kellel on reaalne võimalus neid andmeid kontrollida. Laevaagendile kohustuste 

panemine on irratsionaalne selles mõttes, et laevaagent võib osutuda vastutavaks kellegi teise 

vigade või süü eest (näiteks kui laeva kapten edastab laeva agendile valed andmed, mida agent 

kontrollida ei saa, ja agent edastab need valed andmed mereinfosüsteemi, kus eeldatakse õigete 

andmete olemasolu laevade kohta). Selles osas peaks eespool märgitud kohustuste täitja olema 

reeder, kes sõlmib laevaagendiga lepingu, et laevaagent täidaks need kohustused tema eest. 

Reederi kõrval on kohustuste täitjaks ka laeva kapten, kes on reederi ametlik esindaja laevas ja 

kes peab omama nõutud informatsiooni laeva, selle kauba ja reisijate osas, et tagada laeva 

meresõiduohutus ja keskkonnaohutus. Laevaagendi panemine iseseisvaks kohustatud isikuks 

tema poolt teenindatava laeva osas on küsitav ja vajab põhjalikumat juriidilist analüüsi.  

Teisest küljest võib olla arusaadav riigi püüe panna kohalikule laevaagendile peale kohustusi 

välismaa laevade osas, mille reederitele nad osutavad teenuseid ja keda nad kaudselt esindavad, 

sest see laevaagent on kõige otsesem kontakt-isik reederi (ka laeva kapteni) vahel ühelt poolt ja 

riigi täitevvõimu/kontrollorganite (VTA, KKI, Maksu- ja Tolliamet jms.) vahel teiselt poolt. 

Välismaa reederit on andmete esitamise kohustuse ja nendega seotud puuduste ning vigade eest 

palju keerulisem vastutama panna kui kohalikku laevaagenti, eriti veel siis kui laev on juba 

lahkunud Eesti jurisdiktsioonist. Laevaagent saab oma õigused ja kohustused reguleerida 

reederiga sõlmitavas eraõiguslikus lepingus. Samas siiski praegu kehtiva õiguse põhjal on 

laevaagendi staatus ja õigused reguleeritud ebapiisavalt lähtudes sellest, mis kohustused ja 

vastutus on laevaagendi peale pandud erinevate õigusaktidega. Laevaagendile on kehtiva 

õigusega pandud märkimisväärsed kohustused vaatamata sellele, et laevaagent on majanduslikult 

oluliselt nõrgem ja vähem vastutusvõimeline kui reeder. Näiteks MSOS § 90 lg. 1 ja 2 

koostoimes ettenähtud rahatrahv 16 000 eurot jurdiidilisest isikust agendile lasti ohtlikkuse kohta 

käiva teabe edastamata jätmise või mitteõigeaegse edastamise või ebaõige teabe edastamise eest 
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võib viia enamuse Eesti laevaagente pankrotti. Samas teame, et osa neid andmeid on väga 

olulised ja võivad olla isegi kriitilise tähtsusega võimalikes ohuolukordades (näiteks teave laeval 

oleva ohtliku lasti iseloomu ja koguse kohta laeva-avarii korral Eesti sadamas või kokkupõrkel 

reisilaevaga). Sellest tulenevalt ja lähtudes ka sellest, kellelt tulevad nõutud andmed laeva ja selle 

lasti ning reisijate kohta, peab kaaluma kohustuste ja vastutuse esmase raskuskeskme viimise 

teabe primaarse valdaja peale ning laevaagendi kui vahendaja rolli vähendamist eelkõige 

vastutuse osas. Samas võiks kaaluda ka laevaagentide õiguste kaitsmist. VÕS sätestatud 

imperatiivsed normid agendilepingute kohta ei laiene laevaagentidele. VÕS § 691 sätestab 

erisused laevaagentide osas, et kui VÕS agendilepingu peatükis on otse sätestatud või sätte 

olemusest tuleneb, et seadusest kõrvalekaldumine ei ole lubatud, võib lepingupoolte kokkuleppel 

käesolevas peatükis sätestatust siiski kõrvale kalduda, kui: 

1) Eestis tegevuskohta, selle puudumisel elu- või asukohta omava käsundiandja huvides 

tegutseb agent, kes elab või asub mujal kui Eestis või Euroopa Liidu liikmesriigis; 

2) agent vahendab või sõlmib lepinguid, mille esemeks on laevade prahtimine, sõiduks 

ettevalmistamine, varustamine või laevaga teostatav reisijavedu. 

Laeva sõiduks ettevalmistamine võiks olla eelpool märgitud laevaagendi kohustuste 

ühisnimetajaks selle VÕS § 691 osas, sest ees loetletud andmete, teabe, dokumentide ja muude 

nõuete täitmine laevaagendi poolt on laeva Eesti vetes sõidu võimaldamise eelduseks.  

Seega on vaja esmalt analüüüsida laevadele agenteerimise teenust osutava laevaagendi kui erilise 

agendi õiguslikku staatust Eestis ja võrdlevalt välismaal, laevaagendi peale pandud kohustuste 

proportsionaalsust ja laevaagendi õigusi ning tema õigusliku kaitse võimalusi (võimalikud 

regressinõuded reederi ja laeva vastu). Nimetatud analüüs on tähtis ka seetõttu, et laevaagendi 

ülesanded on märgatavalt suurenenud viimastel aastatel seoses agendi poolt teenindavate laevade 

meresõiduohutuse ja keskkonnaohutuse alase informatsiooni kogumises ja edastamises. Mingis 

mõttes on laevaagent esmane kontroll-isik välismaa laeva tulekul Eestisse, sest laevaagent nõuab 

ettenähtud informatsiooni selle tema teenendada oleva laeva, lasti ja reisijate osas. Laevaagendi 

nõudlikusest, korrektsusest ja järjekindlusest sõltub Eestis selle laeva, tema lasti ja reisijate kohta 

oleva informatsiooni õigsus ja piisavus. Sellest tulenevalt on ka laevaagentide kompetents, 

oskused ja kogemused järjest tähtsamad kaasaegses maailmas. MSOS § 7 p. 15 järgi peab 

laevade agenteerimist tegeval ettevõtjal olema tegevusluba. Eelpool märgitust tulenevalt tuleb 

analüüsida vajadust ja võimalusi laevaagentidele tegevuslubade väljaandmise nõudeid täiendada, 

et sellel teel kindlustada laevaagentide piisav kompetents. 
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c) Laevaagentide vastutuse õiguspärasus ja proportsionaalsus seoses esindatava 

laevaga 

Kehtivas õiguses sätestatud laevaagentide vastutusega seoses tõusetub küsimus, et kas on 

põhjendatud laevaagendi osas kehtestatud sanktsioonid (rahatrahvid) kõigi kehtivates 

õigusaktides sätestatud teadete ja andmete õigsuse eest kui laevaagent ei saa neid andmeid ise 

kontrollida ega kuskilt võtta kui reeder või kapten neid talle ei edasta. Agendi tegevuse 

üldpõhimõtete järgi agent ei vastuta käsundiandja tegevuse ega tegevusetuse eest s.t. laevaagent 

ei peaks vastutama andmete, dokumentide ja muu teabe õigsuse ja korrektsuse eest, mida reeder 

annab laevaagendile edastamiseks ametnikele ja andmebaasidesse. Laevaagendi vastutus on 

asjakohane kui ta ekslikult edastab valed andmed vaatamata sellele, et talle on õiged andmed 

edastatud või kui laevaagent ei küsi reederilt või laeva kaptenilt nõutud andmeid. Seega on 

vajalik analüüsida, milliste laevaga seotud kohustuste täitmine sõltub laevaagendist ja milliseid 

edastavaid andmeid ta saab kontrollida ning mis ei sõltu laevaagendist. Viimasel juhul on 

laevaagendi vastutuse õiguspärasus küsitav.  

MSOS § 42 lg. 5 alusel Eesti sadamast lahkuva ohtliku lastiga laeva reeder, kapten või laevaagent 

peab enne laeva lahkumist esitama VTA-le käesoleva paragrahvi lõike 9 alusel kehtestatud korras 

teabe laeva ja ohtliku lasti kohta. MSOS § 42 lg. 8 järgi peab aga laevaagent või tema puudumisel 

laeva kapten tagama teavitamisel edastatud lasti iseloomustava teabe õigsuse ja teabe õigeaegse 

edastamise. Selle sättega seoses tõusetub küsimus, et kuidas laevaagent saab tagada ohtlikku lasti 

iseloomustava teabe õigsuse. Laeva agent saab lähtuda ainult temale selle lasti kohta edastatud 

dokumentides olevast informatsioonist, kuid kui see informatsioon on väär, siis agendil puudub 

praktiliselt võimalus kontrollida laeval oleva ohtliku lasti kogust ja selle ohtlikkuse iseloomu. 

MSOS § 42 lg. 9 alusel kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. juuli 2011. a 

määruse nr 74 „Ohtlikust lastist teavitamise kord“ § 9 lõige 1 sätestatud nõutud teabe osas on 

laevaagendil endal enamikel juhtudel praktiliselt võimatu tuvastada või kontrollida iga ohtliku 

osalasti kogumassi või kogumahtu, eraldi väljatoodavat lõhkematerjali kogu netomassi; iga 

ohtliku osalasti asukohta laevas; sihtsadama nime; andmeid kõigi laevas olevate ohtlike 

osalastide kohta vastavalt lasti vedamise viisile, kuid laevaagendile on siiski pandud kohustus 

tagada ohtlikku lasti iseloomustava teabe õigsus. Märgitud teabe saab laevaagent kas laeva 

kaptenilt, reederilt või vahel ka lasti saatjalt või nende poolt saadetud dokumentidest. Seega 
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laevaagent lähtub teistelt isikutelt saadud andmetest ja dokumentidest MSOS § 42 lg. 5 järgi 

nõutud ohtliku lasti teabe esitamisel. Küsimuseks jääb seega, kas ja kuidas laevaagent saab 

tagada selle ohtlikku lasti iseloomustava teabe õigsuse nagu on nõutud MSOS § 42 lg. 8. MSOS 

§ 90 lg. 1 ja 2 sätestavad agendile lasti ohtlikkuse kohta ebaõige teabe edastamise eest küllaltki 

suured rahatrahvid. Nende viidete ja selle näitega saab kahtluse alla seada laevaagendi vastutuse 

õiguspärasuse ja proportsionaalsuse, vähemalt selles konkreetses olukorras. Sarnase küsimuse 

saab püstitada ka MSOS  § 533 (Laeva saabumisest ja lahkumisest teatamine) kohustuste ja § 903 

(Laeva saabumisest ja lahkumisest teatamata jätmine ning teabe ja ülddeklaratsiooni edastamata 

jätmine) osas, kuigi siin ei ole laevaagendi vastutuse küsimus nii kriitiline. Ka EMDE 

põhimääruse § 9 lg. 1 sätestab andmete esitaja vastutuse, mis hõlmab ka laevaagente, kes suures 

osas esitavad reederite nimel andmeid elektroonilisse mereinfosüstemi. Eeltoodust lähtuvalt ja 

selle alusel tuleb analüüsida laevaagentide vastutuse õiguspärasust ja proportsionaalsust seoses 

nende kohustuste täitmisega laevade agenteerimisel ja seda eelkõige olukordades, kus 

laevaagendi kohustuse korrektne täitmine sõltub vältimatult teistest isikutest. 

 

1.8 Rotterdami reeglid 

Mereõiguse kodifitseerimise käigus on vaja jälgida, kuidas toimub 2009. a. ÜRO Konventsiooni 

lepingute kohta kaupade veoks täies ulatuses või osaliselt meritsi (ing. keeles United Nations 

Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea) ehk 

nn. Rotterdami reeglite aktsepteerimine maailma riikide poolt. Juhul kui Rotterdami reeglid 

leiavad Euroopas ja ka laiemalt maailmas suurema tunnustuse ja need ratifitseeritakse 

märkimisväärse arvu maailma merendusriikide poolt, siis sellisel juhul tuleb need võtta ka 

mereõiguse kodifitseerimise töösse, s.t. põhjalikumalt analüüsida, kas ja kuivõrd Eesti peaks 

Rotterdami reeglid üle võtma Eesti õigusesse. Siinjuures on soovitav mereõiguse kodifitseerimise 

käigus konsulteerida Skandinaavia riikide ja teiste EL liimesriikide vastasvate ekspertidega, et 

saada ettekujutus nende riikide plaanidest ja arengutest Rotterdami reeglite suhtes. Rotterdami 

reeglite hõlmamise osas mereõiguse kodifitseerimisse tuleb teha otsus kodifitseerimise töö 

võimalikult varajases faasis, sest see mõjutab oluliselt kaupade meritis veo regulatsiooni ja 

kontseptsioon saab siis olema väga erinev kui praegu kehtiv vastav kaubandusliku meresõidu 

õigus. Teisalt ei ole mõtet Rotterdami reegleid teha Eesti õiguse osaks kui need reeglid ei jõustu 

rahvusvaheliselt ning nende praktiline kasutus jääb väheseks ja piiratuks.  
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2. Eesti merevööndite õigusraamistiku kodifitseerimine 

2.1. Üldine osa 

a) Kodifitseerimise ese 

Mereõiguse kodifitseerimise üheks peamiseks esemeks kaubandusliku meresõidu õiguse ja 

merekeskkonna kaitse kõrval on Eesti merevööndeid reguleeriv õigusraamistik. Merevööndite 

õigusraamistiku alused on sätestatud PS-s. Territoorium on nimelt PS § 1 mõttes suveräänsuse ja 

rahva kõrval üheks riigi kolmest elemendist.114 PS § 2 lõige 1 sätestab, et Eesti riigi maa-ala, 

territoriaalveed115 ja õhuruum on lahutamatu ja jagamatu tervik. 

Eesti territoorium koosneb seega maismaast, veealadest ja nende kohal asuvast õhuruumist.116 

Maa-ala võib kooskõlas mereõiguse konventsiooni art 2 lõikega 2 tähendada lisaks 

maismaaterritooriumile ja sisevetele ka territoriaalmere ja sisevete põhja ning nende all asuvat 

maapõud maakera keskpunktini. Eesti õhuruum on lennundusseaduse117 § 3 järgi Eesti maa-ala, 

territoriaal- ja sisevete ning piiriveekogude Eestile kuuluvate osade kohal asuv õhuruum. 

Õhuruum ulatub põhiseaduse kommentaaride järgi nii kõrgele, kui kõrgele on võimalik lennukiga 

lennata.118  

PS § 2 lõike 1 järgi on Eesti territoriaalne terviklikkus ühtne ja jagamatu. Eristada tuleb aga 

õiguslikke režiime, mis kohalduvad Eesti maismaale, territoriaalmerele ja õhuruumile. 

Suveräänsust territoriaalmere üle piirab näiteks rahumeelse läbisõidu õigus, mis ei kohaldu Eesti 

maismaaterritooriumile, olulisele osale sisevetest ega õhuruumile. Eesti suveräänsus 

territoriaalmere ja sisevete ning nende põhja ja selle all asuva maapõue üle on sellegipoolest 

olemuslikult sama kui maismaaterritooriumi üle. 

Eesti suveräänsus sisevete ja territoriaalmere ning nende põhja ja selle all asuva maapõue ning 

nende kohal asuva õhuruumi üle tähendab, et need alad on PS preambuli tähenduses kaitseks 

sisemisele ja välisele rahule. See kohustab riiki kaitsma neid piirkondi väljastpoolt lähtuva ohu 

                                                 
114 K. Merusk jt. PS § 1, komm. 2.1. – Ü. Madise (toim). Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud vlj. Tallinn 
2012. 
115 Mõiste „territoriaalveed“ on samatähenduslik territoriaalmerega. 
116 Merusk jt. PS § 2, komm. 1. – Madise, op. cit. 
117 Lennundusseadus. – RT I 1999, 26, 376. 
118 L. Mälksoo jt. PS § 122, komm. 5. – Madise, op. cit. 
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vastu, mis eeldab selgust piirijoone täpses kulgemises. Seetõttu on riigi julgeoleku seisukohast 

oluline, et naaberriikidega puuduksid piirivaidlused. Vastavalt PS § 122 lõikele 1 määratakse 

Eesti mere- ja õhupiir rahvusvaheliste konventsioonide alusel. 

Eesti territooriumi (sisevete ja territoriaalmere ning nende põhja ja selle all asuv maapõu) 

reguleerimise kõrval on kodifitseerimise esemeks esmajoones ka merevööndid, mille üle on 

Eestil jurisdiktsioon ja teatud suveräänsed õigused (majandusvöönd, mandrilava). Eesti 

merevööndite õiguslik raamistik moodustab lahutamatu osa Eesti mereõigusest. Valdavalt on 

rahvusvahelisele mereõigusele tuginev Eesti avalik-õiguslik mereõigus taandatav Eesti 

merevöönditele. 

Merevööndite õigusraamistik, lähtuvalt erisustest merevööndite vahel, peab võimalikult 

kõikehõlmavalt reguleerima neis toimuvat nii kodu- kui välismaist tegevust. Sellest tulenevalt on 

Eesti merevöönditesse puutuval olemuslik seos ka selliste mereõiguse kodifitseerimise teiste 

põhivaldkondadega nagu kaubandusliku meresõidu õigus ja merekeskkonna kaitse. 

Rahvusvahelise mereõiguse valdkonda eeskätt merevöönditesse puutuvas on seega asjakohane 

kodifitseerida koos Eesti mereõiguse üldise kodifitseerimisega. 

 

b) Kodifitseerimise prognoositav ulatus 

Kodifitseerimise üheks eesmärgiks on korrastada Eesti mereõigust selliselt, et õiguskord muutuks 

selgemaks. See hõlmab nii Eesti mereõiguse lihtsustamist kui täiendamist. Selle käigus tuleb 

arvestada m.h olulisemate rahvusvaheliste lepingutega (vt lisad 2 ja 3). 

Kuna mõnedki Eesti merevööndid on tänaseni sisuliselt reguleerimata ja ülejäänute siseriiklik 

õigusraamistik on püsinud üldjoontes muutumatuna paari aastakümne vältel, kuid osutunud 

tänaseks ebapiisavaks (vt lähemalt probleemipüstitustest), on merevööndite õigusraamistiku 

kodifitseerimisel õiguse korrastamise kõrval sama oluline ülesanne ka selle uuendamisel. 

Kodifitseerimise uuenduslik suund peegeldub näiteks vajaduses reguleerida Eesti mandrilavasse 

puutuv ja kaaluda külgvööndi kehtestamist ning selle reguleerimist. Eesti merevööndite 

kodifitseerimisel on olulisel kohal Eesti majandusvööndi ja territoriaalmere õigusraamistiku 

ajakohastamine ning süstemaatiline täiustamine, lihtsustamine. Olulisematest üksikküsimustest 

on kodifitseerimisel vaja kaaluda m.h järgmiste muudatuste tegemist merevööndeid 

reguleerivates Eesti õigusaktides: terminoloogia, sirgete lähtejoonte süsteem, rahumeelse 
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läbisõidu õigus Eesti sisevetes ja territoriaalmeres, välisriigi laevade sissepääs sadamatesse, 

teaduslike mereuuringute tegemine Eesti vetes, merepääste.  

Eesti merevööndeid reguleerivad otseselt MPS, riigipiiri seadus119 (RiPS) ja majandusvööndi 

seadus120 (MVS). Kaudsemalt reguleerivad merevööndeid m.h maapõueseadus,121 

ehitusseadustik,122 planeerimisseadus,123 meresõiduohutuse seadus, sadamaseadus, politsei ja 

piirivalve seadus,124 korrakaitseseadus,125 karistusseadustik,126 lennundusseadus, veeseadus,127 

muinsuskaitseseadus.128 Ka neid õigusakte puudutavate eelnõude väljatöötamise vajadust tuleb 

mereõiguse kodifitseerimise käigus vajadusel analüüsida. 

Valdkonna kodifitseerimisel saab läbi viia kõiki õiguse kodifitseerimise kohustuslikke tegevusi: 

õiguse lihtsustamine (s.h terminoloogia ühtlustamine), rahvusvahelise õiguse ja Euroopa Liidu 

õiguse rakendamise analüüs, alternatiivide kaalumine probleemide lahendamiseks, mõjude 

analüüsi tegemine, huvirühmade kaasamine. 

 

c) Merevööndite areng ja kodifitseerimise vajadus 

Territoriaalmere õiguslik raamistik on kujunenud Lääne-Euroopa maades kasutusel olnud 

nähtavuse ning kahurilaskekauguse põhimõtete alusel. Rannikult mõõdetavat laeva nähtavuse 

printsiipi kasutati m.h. Riia linnaõiguses.129 Merealal, mis ulatus rannikult nähtava laevani,130 

olid rannikuriigil eriõigused. Hoolimata sellekohaste tõendite puudumisest,131 on arvatud, et 

Tallinnas võis linna kujunemise algaastatel olla kasutusel Riia linnaõigus,132 mis hõlmanuks 

seega ka nähtavuse põhimõtet. 1248. aastal annetati Taani kuninga poolt Tallinnale Lübecki 

                                                 
119 Riigipiiri seadus. – RT I 1994, 54, 902. 
120 Majandusvööndi seadus. – RT 1993, 7, 105. 
121 Maapõueseadus. – RT I 2004, 84, 572. 
122 Ehitusseadustik. – RT I, 05.03.2015, 1. 
123 Planeerimisseadus. – RT I, 26.02.2015, 3. 
124 Politsei ja piirivalve seadus. – RT I 2009, 26, 159. 
125 Korrakaitseseadus. – RT I, 22.03.2011, 4. 
126 Karistusseadustik. – RT I 2001, 61, 364. 
127 Veeseadus. – RT I 1994, 40, 655. 
128 Muinsuskaitseseadus. – RT I 2002, 27, 153. 
129 A. Taska. Die Grenzen des Küstenmeeres Estlands. Lund 1974, lk 22. 
130 1,7 meetri kõrguselt näeb horisonti umbes 2,5 meremiili kaugusel. 
131 Samas on ka leitud, et Riia linnaõigust sisaldav pärgament tagastati Tallinna rae poolt Riiale 1237. aastal. Vt L. 
Laur. Mereseadused Lübecki linnaõiguse koodeksis Tallinnas (1257-1282-1586). Tallinn 1992, lk 22. 
132 T. Kala. Lübecki õiguse Tallinna koodeks 1282. Tallinn 1998, lk 6. 



 146 

linnaõigus.133 Selles nähtavuse põhimõtet ei olnud sätestatud. Riia linnaõigus kehtis aga edasi 

Haapsalus 1279. aastast ja 1265. aastal linnaõigused saanud Uus-Pärnus.134 

1397. aastast kuni 1523. aastani kestnud Taani, Rootsi ja Norra kuningriigis (Kalmari Unioon) 

kohaldati samuti nähtavuse põhimõtet: 11. sajandil oli Norra keelanud välismaalastele kalapüügi 

oma vetes, mida määrati rannikult nähtavuse alusel, ja 1432. a võimaldas uniooni kuningas Norra 

rannikuvetes kalapüüki välismaalastele üksnes kuninga eriloa alusel.135 13. sajandi paiku juurdus 

riigi ülemvõim rannikuvete üle ka Loode-Venemaal. Novgorodi ja Tveri vürstiriigid sõlmisid 

alates 1264. aastast omavahel mitmeid kokkuleppeid kalapüügi õiguste kohta Laadoga järvel.136 

1269. a leping Novgorodi vürstiriigi, Riia ja Lübecki vahel andis saksa kaupmeestele 

läbipääsuõigused mööda maa- ja veeteid ning vete riiklikule kuuluvusele viitasid samuti 

Novgorodi ja Tveri vürstiriikide poolt sõlmitud rahulepingud 1370. aastatel.137 Abner Uustal on 

märkinud, et m.h Novgorodi ja Pihkva vürstiriikide poolt sõlmitud lepingutest Lübecki ja teiste 

kaubalinnadega tuleneb, et Vene vürstiriigid tunnustasid nii meresõidu vabaduse põhimõtet kui ka 

välislaevade läbipääsuõigusi mööda jõgesid.138 

Läänemere piirkonnas kohaldati riikide poolt valdavalt küll nähtavuse põhimõtet, kuid keskaja 

Saksa linnade rannikumere piiritlemiseks kasutati ka teisi meetodeid: 16. sajandil tunnustati 

näiteks Mecklenburgi omandiõigusi rannikumere suhtes, kuhu on võimalik hobusega siseneda,139 

kuid viidati ka näiteks vibu laskekaugusele.140 16. ja 17. sajandil kasutati siseriiklikes 

õigusaktides ja riikidevahelistes lepingutes rannikumere piiritlemiseks üha enam ka kindlat 

meremiilide arvu või kahurilaskekauguse põhimõtet (terrae dominum finiri, ubi finitur armorum 

vis).141 Samas ei minetanud tähtsust ka nähtavuse põhimõte, mida kasutati rannikumere 

piiritlemiseks näiteks Inglismaa, Hollandi ja Taani-Norra riigi vahel 1691. a sõlmitud lepingus ja 

18. sajandi teises pooleski sõlmitud lepingutes.142 

                                                 
133 Samas. Rootsi ajal kehtis Tallinnas osaliselt ka 1674. aastal koostatud ja Lübecki rae poolt kinnitatud 15 artiklist 
koosnev „Auväärsete hansalinnade laevasõidu korraldus ja mereõigus“. Vt Laur, op. cit., lk 23, 38. 
134 J. Kreem. A. Mänd. T. Kala. Linnad. – A. Selart (toim). Eesti ajalugu II. Eesti keskaeg. Tartu 2012, lk 125-126. 
135 А. T. Уусталь. Международно-правовой режим территориальных вод. Тарту 1961, lk 26. 
136 Samas, lk 26-27. 
137 А. T. Уусталь. Международно-правовой режим территориальных вод. Тарту 1958, lk 19. 
138 Samas, lk 19-20. 
139 Уусталь 1961, op. cit., lk 30. 
140 Уусталь 1958, op. cit., lk 23. 
141 Samas, lk 22, 28. 
142 Уусталь 1961, op. cit., lk 42. 
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Kahurilaskekauguse põhimõtte juurdumist riikide praktikas mõjutasid oluliselt Cornelius van 

Bynkershoeki tööd. 18. sajandiks oli see põhimõte pälvinud riikide laialdase tunnustuse.143 Kui 

varem oli rannikuriikide jurisdiktsiooni laiendamisel rannikumeres üheks peamiseks kaalutluseks 

piraatluse vastane võitlus,144 siis meresõdade rohkel 18. sajandil tulenes see ennekõike riikide 

huvist kontrollida ligikaudu kolme meremiili laiust mereala, kaitsmaks rannikut välisriigi 

sõjalaevade eest.145 Välisriigi laevade rahumeelne läbisõit selles rannikumeres, mille üle riik oma 

jurisdiktsiooni teostas, oli samas lubatud ja olulist rolli riikide sellise praktika kujunemisel täitsid 

tunnustatud juristide, nagu Emer de Vatteli tööd.146 

Kahurilaskekauguse põhimõtet rakendati ka Vene õiguses, nagu nähtub 1787. a 

seadusandlusest.147 Skandinaavia riigid pidasid seevastu juba 18. sajandil oma ülemvõimu alla 

kuuluvaks rannikult mõõdetavat 4 meremiili laiust  mereala.148 Erinevalt Vene impeeriumist ja ka 

Prantsusmaast ning Itaaliast leidsid Skandinaavia riigid koos Briti impeeriumi, Madalmaade ja 

Ameerika Ühendriikidega, et rannikuvetes teostab riik suveräänseid õigusi, mitte üksnes piiratud 

jurisdiktsiooni.149 

19. sajandi alguses hakkas territoriaalmere piiritlemisel riikide seas õiguskindluse huvides 

kahurilaskekauguse asemel üha levinumaks muutuma kolme meremiili reegel, samas kui 

Skandinaavia riigid jäid kindlaks 4 meremiili laiusele territoriaalmerele. Friedrich von Martens 

märkis 1886. aastal, et enamus rahvusvahelisi lepinguid ja rahvusvahelise õiguse teadlasi võtavad 

territoriaalmere maksimaalse laiusena aluseks 3 meremiili ranniku madalveejoonelt.150 Samas ei 

välistanud 3 meremiili reegel paralleelselt ka kahurilaskekauguse põhimõtte rakendamist 

teineteise koostoimes. Näiteks 1869. a Vene seadusandluses sätestati, et avameri on mereala, mis 

jääb väljapoole rannapatareide laskekaugust või vähemalt 3 meremiili kaugusele rannikust.151 

Kahurilaskekaugus ei olnud täielikult tähtsust minetanud ka veel 20. sajandi alguses. Eestis oli 

näiteks kahurilaskekauguse põhimõte kasutusel 1918. aasta 19. novembril kehtestatud ajutiste 
                                                 
143 A. Piip. Rahvusvaheline õigus. Tartu 1936, lk 176. A. Taska. Rahvusvaheline Öigus. Lund 1977, lk 88. 
144 Уусталь 1961, op. cit., lk 30-31. 
145 E. Brüel. International Straits. A Treatise on International Law, vol. I. The General Legal Position of International 
Straits. Copenhagen/London 1947, lk 52. 
146 R. R. Churchill, A. V. Lowe. The Law of the Sea. Manchester 1992, lk 60. 
147 Vollständige Sammlung der (russischen) Gesetze, No. 16599. Allerhöchst bestätigten Regeln für die Privat-
Kaper, viidatud F. F. von Martens. Völkerrecht: das internationale Recht der civilisirten Nationen, Bd. 1. Berlin 
1886, lk 380. 
148 Уусталь 1958, op. cit., lk 156. 
149 Churchill, Lowe, op. cit., lk 61-62. 
150 Martens Bd. 1, op. cit., lk 381. 
151 Regeln über Prisen und Reprisen, Russisches Reich 1869, art. 21, viidatud Martens Bd. 1, op. cit., lk 380. 
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administratiivseaduste152 üleminekuaega reguleeriva esimese osa punkti 2 alusel lahtede 

piiritlemisel kuni 1938. aastani. Punkti 2 järgi kohaldus delimiteerimisel Vene impeeriumi 

merekaubanduse seaduse § 164 koosmõjus selle juurde kuulunud ametliku seletusega kuni 1938. 

aasta veeteede seaduse153 vastuvõtmiseni.154 

Arusaam territoriaalmerest kui riikide suveräänsest merealast hakkas riikide praktikas juurduma 

19. sajandil. Sellegipoolest oli enne 1930. aastal Rahvasteliidu korraldatud Haagi rahvusvahelise 

õiguse kodifitseerimise konverentsi selgusetu, kas territoriaalmerele laieneb riigi suveräänsus 

sarnaselt maismaaterritooriumiga. Ants Piip märkis omaaegse erialakirjanduse pinnal: „On riigil 

õigus rannavetele samuti kui territooriumile, siis võib ta ka rannajoont muuta, merest kunstlikult 

maad vabastada ja seda ekspluateerida ainuüksi. Omaks aga riik ainult kasutusõigust rannavetele, 

siis ei võiks nende muutusest juttugi olla.“155 Selle vastuolu lahendas 1930. aasta Haagi 

kodifitseerimise konverents, kus riigid otsustasid, et rannikuga külgnevale merealale kohaldub 

riigi suveräänsus.156 

Rahvusvahelises kohtupraktikas ühena esimestest kinnitas Riigikohus rannikuriigi õigusi 

territoriaalmere vööndis 1932. aasta üldkogu otsuses. Riigikohus leidis, et rahvusvahelises 

õiguses on „tunnustatud rannariikide ülemvõim oma n.n. territoriaalvetes ehk täpsemalt 

välisrannaäärses meres: nendele kuulub õigus seal valvet teostada oma riikliku ja tervisliku 

julgeoleku, majanduslikkude, nagu kalapüügi, jahi, oma sadamate vahelise laevasõidu, 

kaubanduse ning riigikassa (fiskuse) huvide kaitseks ja teataval määral võõrastele laevadele oma 

kohtuvõimu ulatada, eriti nende süütegude suhtes, mis on toime pandud rannavetes ning mille 

tagajärjed riivavad rannariigi või tema kodanikkude õigushuve; kitsendused sellest põhimõttest 

kehtivad võõraste riikide laevadele ainult läbisõidu võimaldamiseks (jus passagii vel transitus) 

ning hädakordadel nendes peatumiseks.“157 Sellega võttis Riigikohus Eestis, kus merekeel oli 20. 

sajandi alguses Ants Piibu järgi „välja töötamata ja vilets“,158 ühtlasi senise „rannamere“ ja 

„rannavee“ asemel kasutusele Haagi rahvusvahelise õiguse kodifitseerimise konverentsil 
                                                 
152 Ajutised administratiivseadused. – RT 1918, 1. 
153 Veeteede seadus. – RT 1938, 12, 96. 
154 „Lahed, nende siseosa, millede üle on võimalik teostada täielikku ülemvöimu rannast, on rannariigi sisemeri ja 
alluvad tema piiramatule territoriaalsele ülemvöimule... Selle sisemere piir määratakse tavaliselt möne möttelise 
joonega ühest kaldast teiseni lahe niisugusel kohal, et joone keskkoht on suurtüki laskekaugusel kummastki kaldast. 
Sellest joonest mandri pool asub sisemeri ja ulgumere pool territoriaalmeri.“ Vene Seaduste Kogu, Köide 11, 2. jagu 
1903, 1912 ja 1913. aasta väljaanne, lk 39 (viidatud: Taska 1977, op. cit., lk 97). 
155 Piip 1936, op. cit., lk 177. 
156 Vt Churchill, Lowe, op. cit., lk 62. 
157 RKÜKo 01.10.1932, nr 3. – R. Rägo (toim). Riigikohtu 1932. a. otsused. Tartu 1934, lk 8. 
158 A. Piip. Õiguse jõud. Tartu 2007, lk 26. 
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rahvusvaheliselt juurutatud territoriaalmere mõiste.159 Rahvusvaheline Kohus tunnistas 

territoriaalmere vööndit ja sellele laienevat rannikuriigi suveräänsust seitseteist aastat hiljem oma 

esimeses otsuses.160 Samas jätkusid riikide vahel erimeelsused territoriaalmere laiuse küsimuses. 

1894. aasta Pariisi resolutsiooni artikli 2 järgi arvas Rahvusvahelise Õiguse Instituut 

territoriaalmere laiuseks 6 meremiili lähtejoontest arvates.161 Riikide ühetaoline praktika selle 

kinnituseks puudus. Ants Piip tõdes 1936. aastal, et „rannamere ulatuse määr on väga kõikuv“.162 

1930. aasta Haagi konverentsil lugesid riigid territoriaalmere laiuseks kolme, nelja kui ka kuut 

meremiili. Territoriaalmere laiuseks arvasid konverentsil 3 meremiili näiteks Taani, Saksamaa, 

Eesti, Madalmaad, Suurbritannia ja Ameerika Ühendriigid, samas kui Soome, Rootsi, Norra ja 

Island pidasid selleks 4 meremiili ning Läti koos Itaalia, Prantsusmaa, Rumeenia, Portugali ja 

Türgiga lähtusid 6 meremiilist.163 Portugal luges juba 1930. aastal territoriaalmere laiuseks 12 

meremiili.164 

Merepiiri ulatus sätestati ennesõjaaegses Eestis 1938. aasta veeteede seaduses. Artur Taska järgi 

luges Eesti  esmalt territoriaalmere laiuseks 3 meremiili.165 Ants Piip märkis samas 1936. aastal, 

et kehtivad seadused ei ole Eesti territoriaalmere laiuse kohta „andnud selleks ühtegi eeskirja“ ja 

ka põhiseaduses pole määratud „merepoolset Eesti piirijoont“,166 tunnistades samas, et „vastavalt 

maailma suurimate mereriikide praktikale ja sellega seoses kõige enam levinud arvamusele ka 

meie oleme tegelikult hakanud lugema Eesti territoriaalmerd küündivaks kolme meremiilini“.167 

1921. aastal oli Eesti merepiiri küsimustega tegelenud erikomisjon ometi soovitanud võtta 

kasutusele 4 meremiili laiune territoriaalmeri.168 Arvestades 4 meremiili laiust territoriaalmere 

vööndit naaberriikides Soomes ja Nõukogude Liidus,169 sätestati see ka 1938. aasta 21. jaanuaril 

jõustunud veeteede seaduse § 1 lõikes 1. Sellega määras Eesti kindlaks oma suveräänõigused 

territoriaalmerele.170 

                                                 
159 Piip 1936, op. cit., lk 176-177. 
160 Corfu Channel Case (United Kingdom v. Albania), Judgment, I.C.J. Reports 1949, p 4, lk 35. 
161 Institut de Droit International. Règles sur la définition et le régime de la mer territoriale. Pariis 1894, art 2. 
Kättesaadav: http://www.idi-iil.org/idiF/resolutionsF/1894_paris_02_fr.pdf (04.10.2014). 
162 Piip 1936, op. cit., lk 176. 
163 Taska 1974, op. cit., lk 43. 
164 Piip 1936, op. cit., lk 178. 
165 Taska 1974, op. cit., lk 43, 48. 
166 Piip 1936, op. cit., lk 177. 
167 Samas, lk 179. 
168 Samas, lk 178. 
169 Taska 1974, op. cit., lk 48. 
170 Samas, lk 35. 



 150 

1958. aastal toimus Genfis Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) esimene ja 1960. aastal 

teine mereõiguse konverents. Kummagi käigus ei saavutanud riigid kokkulepet territoriaalmere 

laiuses. Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa Liitvabariigi ja Ameerika Ühendriikide ettepanek 

esimesel mereõiguse konverentsil sätestada territoriaalmere laiuseks 3 meremiili ja Ameerika 

Ühendriikide ning Kanada positsioon teisel mereõiguse konverentsil laiendada seda 6 meremiilini 

lisaks 6 meremiili laiusele kalastusvööndile ei leidnud hääletusel vajalikku toetust, sest eeskätt 

dekoloniseerimise tulemusel mõjukamaks muutunud arengumaade rühm oli huvitatud laiema 

territoriaalmere kehtestamisest.171 Seetõttu sätestab esimese mereõiguse konverentsi tulemusel 

1958. aastal sõlmitud territoriaalmere ja külgvööndi konventsioon172 territoriaalmere õigusliku 

raamistiku, kuid jätab selle laiuse määratlemata. 

1973. aastal kutsuti mereõiguse konventsiooni väljatöötamiseks kokku kolmas ÜRO mereõiguse 

konverents. Kui 1945. aastal olid 12 meremiili laiuse territoriaalmere kehtestanud kaks 

rannikuriiki, siis 1958. aastaks oli see arv kasvanud üheksani ja 1965. aastaks 26-ni.173 Selle 

arengusuuna taustal lepiti kolmandal mereõiguse konverentsil kokku kuni 12 meremiili laiuses 

territoriaalmere vööndis. Eesti järgib seda nõuet, kuid kehtiv õigus võib vajada täpsustamist, et 

olla mereõiguse konventsiooniga kooskõla osas üheselt mõistetav (vt lähemalt probleemipüstitust 

allpool). Muus lähtub 10. detsembril 1982. aastal allkirjastatud mereõiguse konventsiooni 

territoriaalmerd ja külgvööndit käsitav osa grosso modo 1958. aasta konventsioonist. 

Mereõiguse kodifitseerimise käigus 20. sajandi teisel poolel leppisid riigid kokku sisevete, 

territoriaalmere ja avamere õigusraamistiku kõrval ka uutes merevööndites. Nimelt sätestati 

1958. aastal sõlmitud territoriaalmere ja külgvööndi konventsiooni artiklis 24 külgvööndi 

õiguslik raamistik, mis kandus üle 1982. a mereõiguse konventsiooni artiklisse 33. Külgvöönd on 

Eestis tänaseni kehtestamata (vt lähemalt probleemipüstitust allpool). 1958. a ÜRO mandrilava 

konventsioonis174 sätestati mandrilava õiguslik raamistik, mis oli aluseks 1982. a mereõiguse 

konventsiooni mandrilava reguleeriva osa VI väljatöötamisel. Eesti mandrilava on tänaseni 

seadus(t)ega reguleerimata (vt lähemalt probleemipüstitust allpool). 

                                                 
171 D. R. Rothwell, T. Stephens. The International Law of the Sea. Oxford/Portland/Oregon 2010, lk 7, 9, 68. 
172 Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone. Genf, 29.04.1958, jõust. 10.09.1964. 
173 A. R. Thomas, J. C. Duncan. Annotated Supplement to the Commander’s Handbook on the Law of Naval 
Operations. – International Law Studies 1999(73), lk 100. Kättesaadav: 
 https://archive.org/details/annotatedsupplem73thom (12.12.2013). 
174 Convention on the Continental Shelf. Geneva 29.04.1958, jõust. 10.06.1964. 
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Mereõiguse konventsioonis leppisid riigid esmakordselt kokku ka uue merevööndina 

süvamerepõhja õiguslikus raamistikus (osa XI), mis sellise merevööndi puudumise tõttu 

Läänemeres Eestit otseselt ei puuduta. Süvamerepõhi on merede ja ookeanide põhi ja selle all 

olev maapõu, mis jääb väljapoole riikide jurisdiktsiooni. Läänemeri on aga jagatud rannikuriikide 

jurisdiktsioonide vahel. Küll on Eesti aga mereõiguse konventsiooni osalisriigina liikmeks 

Rahvusvahelises Süvamerepõhja Organisatsioonis, milles Eesti esindamisse puutuv võib 

õigusaktides vajada täpsemat reguleerimist (vt lähemalt probleemipüstitust allpool).  

Sarnaselt süvamerepõhjaga loodi 1982. a mereõiguse konventsioonis uue merevööndina ka 

majandusvöönd (osa V), mis ulatub kuni 200 meremiilini territoriaalmere laiuse määramiseks 

kasutatavatest lähtejoontest. Eesti majandusvöönd on reguleeritud 1993. a majandusvööndi 

seadusega, mille ajakohastamise ja täiendamise vajadust on m.h rõhutanud mitmed 

ministeeriumid (vt lähemalt probleemipüstitust allpool). 

Mereõiguse konventsioon on seega rahvusvaheliseks lepinguks, mille eesmärk on reguleerida 

merevööndite õigusraamistikku kõikehõlmavalt. Samas tuleb mereõiguse kodifitseerimise raames 

edasise analüüsi käigus kaaluda ka teatud täiendavate rahvusvahelist mereõigust ja merevööndeid 

puudutavate välislepingute ratifitseerimist (vt lisa 2). Eesti jaoks on siiski esmatähtis juba 

olemasolevate mereõiguse konventsioonist tulenevate olulisemate õiguste ja kohustuste selge 

reguleerimine oma seadustes, et neist võimalikult kasu saada ja oma rahvusvahelisi kohustusi 

täita. 

 

d) Mereõiguse seaduste süsteemi säilitamine vs eraldi koodeksi kehtestamine 

Tulenevalt õigussüstemaatilistest erisustest rahvusvahelise ja kaubandusliku mereõiguse vahel on 

kaheldav, kas merevööndite reguleerimine n-ö mereõiguse koodeksis oleks sobiv. Tegemist on 

kahe väga erineva õigusvaldkonnaga, millest üks on avalik-õiguslik, samas kui teine eraõiguslik. 

Viimast reguleerib suhteliselt terviklikult KMSS. De lege ferenda tuleb kodifitseerimise käigus 

hinnata esmajoones merevööndite seaduse väljatöötamise põhjendatust, mis hõlmaks nii Eesti 

merepiiride (de lege lata merealapiiride seadus) kui ka merevööndite (de lege lata 

majandusvööndi seadus, de lege ferenda ka siseveed, territoriaalmeri, külgvöönd, mandrilava) ja 

neist läbisõidu ning ülelennu ja muude tahkude reguleerimist. 
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Muudatusi valdkonna õigusaktides ei ole otstarbekas teha tavapärases korras asjassepuutuvaid 

seadusi eraldi muutes või kehtestades. Kehtiv merevööndite alane Eesti õigus on juba praegu 

killustunud mitme erineva seaduse vahel (vrd. merealapiiride seadus, riigipiiri seadus ja 

majandusvööndi seadus). Sellele mandrilava seaduse ning perspektiivis ka territoriaalmere ja 

külgvööndi seaduse lisandumise korral reguleeriks Eesti merevööndeid üle viie seaduse. See 

raskendaks oluliselt Eesti merevööndite süstemaatilist käsitust ja isikule, nii kodu- kui 

välismaisele, sellest arusaamist. Merevööndid moodustavad Eestis ühe õigusvaldkonna, mistõttu 

võib olla põhjendatud nende reguleerimine süstemaatiliselt ühes seaduses. 

2.2. Probleemide kaardistus ja analüüsi ülesanded 

2.2.1. Terminoloogia 

(i) Revisjoni objekt 

a) Analüüsi etapi üldeesmärk 

Analüüsi eesmärgiks on hinnata mereõiguse terminoloogia kooskõla Eesti seaduste vahel, 

lähtuvalt m.h välislepingutest. Analüüsida tuleb, kas mõisteid mereõiguse alastes seadustes on 

kasutatud ühetaoliselt, süsteemselt ja kooskõlas õigusselguse põhimõttega.  

Analüüs peab vastama HÕNTE mõttes väljatöötamiskavatsusele. See tähendab, et analüüs peab 

sisaldama ka probleemide ja nende lahendusvariantide õigusvõrdlevat analüüsi ja eelistatavat 

lahendust koos põhjendusega. Analüüsis võrreldakse mereõiguse terminoloogiat teiste riikide 

õigusraamistikuga, s.h Suurbritannia, Soome, Rootsi ja Lätiga. Analüüsis tuleb käsitada muu 

hulgas alljärgnevaid küsimusi. 

 

b) Siseveed vs. sisemeri 

Mereõiguse konventsiooni art 2 lõige 1 sätestab, et rannikuriigi suveräänsus laieneb sisevetele ja 

territoriaalmerele. Sättes samastatakse sisevetele ja territoriaalmerele laienev suveräänsus 

olemuslikult rannikuriigi suveräänsusega maismaaterritooriumi üle. Seejuures laieneb 

suveräänsus mereõiguse konventsiooni art 2 lõike 2 mõttes territoriaalmere põhjale ja selle all 



 153 

asuvale maapõuele kui ka territoriaalmere kohal asuvale õhuruumile. Samuti tunnistab riigi 

suveräänsust territooriumi kohal asuva õhuruumi üle 1944. aasta Chicago konventsiooni175 art 1. 

Territoriaalmere laiust arvatakse standardlähtejoone või sirge lähtejoone alusel. Standardlähtejoon 

on mereõiguse konventsiooni artikli 5 mõttes reeglina rannikuriigi ametlikule suuremõõtmelisele 

kaardile märgitud madalaim mõõnajoon piki rannikut. Eesti rannajoon on aga tugevasti 

liigestatud ja selle vahetus naabruses asub üle kahe tuhande saare,176 mistõttu oleks 

standardlähtejoone alusel kehtestatud merepiir navigeerimisel raskesti järgitav ja selle efektiivne 

kontroll rannikuriigi poolt raskendatud. Sarnaseid kaalutlusi silmas pidades kehtestati 

standardlähtejoontest erand mereõiguse konventsiooni artiklis 7, mille järgi on riikidel 

territoriaalmere laiuse mõõtmisel sobivaid punkte ühendavate sirgete lähtejoonte kasutamise 

õigus. 

Sirgete lähtejoonte kasutamisel maismaa poole jäävad merealad ja standardlähtejoonte korral 

maismaa poole jäävad muud veekogud, nagu merega ühenduses olevad jõed ja järved, 

moodustavad mereõiguse konventsiooni artikli 8 järgi siseveed.177 Sellest tulenevalt on Eestis 

ulatuslikud merealad, millele kohaldub sisevete režiim ühes rannikuriigi suveräänsusega. Kihnu 

ja Ruhnu vaheline lähtejoon on näiteks 29 meremiili pikk.178 Võrreldava pikkusega on ka Ruhnu-

Allirahu, Allirahu-Sõrve, Saaremaa-Kõpu ning Hiiumaa-Osmussaare vahelised sirged 

lähtejooned. Põhja-Eestis moodustavad olulise sisevete ala Vaindlood ühendavad lähtejooned. 

Riikide praktika sisevete ja territoriaalmere suuruse lisamisel ametlikku pindalasse ei ole 

ühetaoline. Sarnaselt Madalmaade ja Belgiaga arvestab näiteks Leedu oma pindalasse ka 

territoriaalmere, mille tulemusel on Leedu territooriumiks 65 300 km2.179 Eesti ei loe oma 

ametliku pindala sekka territoriaalmerd sarnaselt Läti, Soome ja Rootsiga. Territoriaalmere 

suuruseks arvatakse Lätis 10 047,71 km2,180 Soomes 52 471 km2,181 Eestis 24 000 km2 (s.h. 

                                                 
175 Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsioon. Chicago 06.12.1944, jõust. 04.04.1947. – RT II 2000, 2, 12. 
176 Eesti sai 700 meresaare võrra rikkamaks. ERR Uudised 25.08.2015. 
177 Saarestikuriikides, nagu Filipiinidel või Indoneesias, käsitatakse selliseid merealasid sisevete asemel 
saartevahelise merena, millele kohaldub eriregulatsioon mereõiguse konventsiooni alusel. Samas võib ka 
saarestikuriik eeskätt arhipelaagi välimiste saarte suhtes tõmmata konventsiooni artiklite 9, 10 ja 11 järgi oma 
saartevahelise mere piires sisevete piirid. Vt Rothwell, Stephens, op. cit., lk 53. 
178 T. Velliste selgitused merealapiiride seaduse eelnõu teisel lugemisel. VII Riigikogu stenogramm, 10.03.1993. 
Kättesaadav:  
http://www.riigikogu.ee/index.php?op=steno&stcommand=stenogramm&op2=print&date=731764800&pkpkaupa=1
&paevakord=1900000413  (01.07.2015). 
179 Central Intelligence Agency. The World Factbook. – Lithuania. Kättesaadav: www.cia.gov (01.07.2015). 
180 Z. Laksa. Läti Vabariigi suursaatkonna vastus autori teabenõudele (Läti Veeteede Ameti mitteametlike andmete 
põhjal). Tallinn 06.11.2013. 
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sisemeri).182 Eesti suveräänse territooriumi kogupindala on territoriaalmerd, 43 432 km2 

maismaa-ala,183 1529 km2 suurust Eestile kuuluvat osa Peipsi järvest,184 270 km2 suurust 

Võrtsjärve185 ning muid siseveekogusid arvestades 70 177 km2. See on võrreldav Madalmaade ja 

Belgia territooriumiga (maismaa ja territoriaalmeri, s.h. siseveed) kokkuliidetult (72 071 km2).186 

Sellest tuleneb, et Eesti territoorium on sirgete lähtejoonte kehtestamise järel oluliselt suurenenud 

ulatusliku sisevete ala võrra. 

Erinevalt territoriaalmerest teostab riik sisevete üle täielikku suveräänsust. Riigil on sisevetes 

täielik kriminaal- ning tsiviiljurisdiktsioon väheste rahvusvahelisest õigusest tulenevate 

piirangutega.187 Riigi suveräänsust piirab välisriigi sõjalaeva täielik immuniteet sisevetes (s.h 

sadamas), mis laieneb ka rannikuriigi kaldal teenistuskohustusi täitvatele meeskonnaliikmetele,188 

samas näiteks tekitatud keskkonnakahju eest riigivastutust välistamata. Oluliseks erinevuseks 

territoriaalmerega võrreldes on asjaolu, et sisevetes ei kohaldu välisriigi laevale rahumeelse 

läbisõidu õigus, välja arvatud mereõiguse konventsiooni art 8 lõikes 2 sätestatud juhul (vt 

lähemalt ptk 2.2.3).  

MPS § 4 järgi ei asu territoriaalmere lähtejoone ja ranniku vahel aga mitte siseveed, vaid 

sisemeri. Sisemeri hõlmab ulatuslikke merealasid Lääne- ja Põhja-Eestis peamiselt rannikust 

kaugemal asuvate saarte, näiteks Vaindloo, Keri, Osmussaare, Hiiumaa, Saaremaa, Ruhnu ning 

teisalt mandri rannajoone vahel. Sellest tulenevalt on semantiliselt põhjendatud termini 

„sisemeri“ kasutamine MPS §-s 4 ja teistes seadustes. Eesti kõrval on sisemere mõistest lähtunud 

mereõiguse konventsiooni vastuvõtmisele eelnevalt m.h. Jaapan, Kuuba, Austraalia,189 aga ka 

Nõukogude Liit.190 Termin „sisemeri“ ei vasta samas mereõiguse konventsiooni terminoloogiale. 

                                                                                                                                                              
181 Maanmittauslaitos. Kuntien pinta-aloissa vain pieniä muutoksia, 20.02.2012. Kättesaadav: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/tiedotteet/2012/02/kuntien-pinta-aloissa-vain-pienia-muutoksia (01.07.2015). 
182 Tea entsüklopeedia, Eesti Vabariik. Tallinn 2013, lk 6. 
183 Eesti Entsüklopeedia, 11. köide – Eesti piir. Tallinn 2002, lk 13. Ennesõjaaegse Eesti (1940. a. seisuga) 
maismaapindala oli 45 366 km2. 
184 Eesti Entsüklopeedia, 7. köide. – Peipsi. Tallinn 1994, lk 240. 
185 Eesti Entsüklopeedia, 10. köide. – Võrtsjärv. Tallinn 1998, lk 524. 
186 Madalmaade territoorium on 41 543 km2 (maismaa 33 893 km2; siseveed ja territoriaalmeri 7 650 km2). Belgia 
territoorium on 30 528 km2 (maismaa 30 278 km2; territoriaalmeri ja siseveed 250 km2). Erinevalt Eestist arvestavad 
mõlemad riigid oma ametlikku pindalasse ka territoriaalmere (s.h sisemere) pindala. Vt Central Intelligence Agency. 
The World Factbook. – Belgium. Vt ka Central Intelligence Agency. The World Factbook. – The Netherlands. 
Kättesaadav: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ (01.07.2015). 
187 Vt Rothwell, Stephens, op. cit., lk 55. 
188 H. Lindpere. Kaasaegne rahvusvaheline mereõigus. Tallinn 2003, lk 47. 
189 A. Uustal. Rahvusvaheline õigus. Tallinn 1984, lk 266. 
190 A. Uustal. Rahvusvaheline õigus V: rahvusvaheline mere- ja ilmaruumiõigus. Tartu 1977, lk 41-43. 
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Eesti õiguses sisemere ja sisevete eristamisest hoolimata on mõlemad mereõiguse konventsiooni 

artikli 8 mõttes siseveteks. 

Mereõiguse konventsiooni järgi teostab rannikuriik suveräänsust mitte sisemere, vaid sisevete 

(internal waters) üle. Siseveed ei piirdu mereõiguse konventsiooni artikli 8 järgi üksnes 

merealadega, mis asuvad territoriaalmere lähtejoone ja ranniku vahel, vaid selle moodustavad 

kõik territoriaalmere lähtejoontest maismaa poole jäävad veed: jõed, järved, veehoidlad ja teised 

veekogud, mis on merega ühenduses ja sedakaudu laevatatavad. 

Sirgete lähtejoonte kasutamise tõttu iseseisvuse taastamise järel kujunes ennesõjaaegse Eesti 

õiguskorrale tundmatu sisemeri. Samas eristati ka 1940. a eelses Eesti õiguses sisevett 

merealadest. 1938. a veeteede seaduse mõttes hõlmasid siseveed vaid siseveekogusid, mitte 

merealasid. Veeteede seaduse § 12 järgi loeti sisevete veeteedeks „Eesti territooriumil alaliselt või 

ajutiselt laevatavaid ja parvetavaid veekogusid, nagu jõgesid, järvesid ning laevamiseks ja 

parvetamiseks ehitatud kanaleid, samuti Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve Eestile kuuluvaid osi“. 

Iseseisvuse taastamisel lähtus Eesti territoriaalmere kehtestamisel aga rannikust võimalikult 

kaugele asetatud sirgetest lähtejoontest.191  

Eesti geograafilisest eripärast (eeskätt saarte rohkus) tingituna on sisemeri teistest selgelt eristuv 

ja pindalalt ulatuslik Eesti merevöönd. Lätis näiteks Eestile omane sisemeri puudub, sest sirge 

rannajoone ja saarte nappuse tõttu lähtutakse standardlähtejoontest, välja arvatud Kuramaa 

poolsaare lühikestel lõikudel Ruhnu vastaskaldal. Samas on ka Eestile sarnase rannajoonega 

(liigestatud, rohkete saartega) riikides, nagu Rootsi või Soome, lähtutud termini „sisemeri“ 

asemel mõistest „siseveed“.192  

Geograafiliselt eristub Eesti sisemeri muudest sisevetest, nagu jõgedest, järvedest, veehoidlatest. 

Siseveed on Eesti siseriiklikus õiguses kehtestatud merealapiiride seaduse asemel RiPS§ 3 lõikes 

2. Sätte järgi on siseveteks Eesti sisemeri, sadamarajatiste kõige merepoolsemaid punkte 

ühendavast mõttelisest joonest kalda poole jäävad Eesti sadamate veed ning jõed, järved ja muud 

veekogud, mille kõik kaldad asuvad Eesti maa-alal.  

                                                 
191 Seletuskiri merealapiiride seaduseelnõu juurde. Tallinn 1993, lk 2. Kättesaadav Riigikogu arhiivist. 
192 Vt Act concerning the Territorial Waters of Sweden of 3 June 1966 (with amendments No. 959 enacted on 18 
December 1978, and No. 1140, on 20 December 1979), Section 4. Kättesaadav: 
http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/SWE_1979_Act.pdf (01.07.2015). Vt 
Laki Suomen aluevesien rajoista. – 18.8.1956/463, § 3. Kättesaadav: 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1956/19560463 (01.07.2015). 
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Rahvusvahelises mereõiguses loetakse siseveteks üksnes need jõed, järved ja muud veekogud, 

mis on merega ühenduses ning sedakaudu laevatatavad (nt jõgesid mööda). Meritsi 

mittelaevatatavateks on siseveed (näiteks järved), mis merega ühenduses ei ole ja mis seega ei 

kuulu mereõiguse reguleerimisalasse.193 Erinevalt riigipiiri seadusest lähtub eristusest 

laevatatavate ja mittelaevatatavate sisevete vahel MSOS. MSOS § 2 punkti 11 järgi on siseveteks 

laevatatavad siseveed, mis koosnevad sellistest veekogudest nagu Narva jõgi, Peipsi järv, 

Lämmijärv, Pihkva järv, Emajõgi, Võrtsjärv.194 Need laevatatavad siseveed (v.a Narva jõgi Narva 

linnani) ei ole aga merega ühenduses, mistõttu ei ole tegemist sisevetega mereõiguse 

konventsiooni artikli 8 mõttes. Samas kaalutakse käesolevalt Narva jõe kaudu ka Peipsi ja 

sedakaudu Emajõe ning Võrtsjärve avamist rahvusvahelisele laevaliiklusele Soome lahest.195 

Eeltoodust nähtub, et lisaks Eesti seaduste terminoloogia ühtlustamisele mereõiguse 

konventsiooniga tuleb kodifitseerimise analüüsis kaaluda ka seadustevahelise terminoloogia 

ühtlustamist. Kuna riigi õigused ja kohustused sisevete ning sisemere osas on kehtivas õiguses 

väheeristatavad, vajab edasist hindamist termini „sisemeri“ kasutamise põhjendatus Eesti 

seadustes. Termini „sisemeri“ kasutamine Eesti seadustes on autori hinnangul aga õigusselguse 

huvides põhjendatud, sest võimaldab selgelt eristada sisevete vööndisse kuuluvaid ulatuslikke 

merealasid siseveekogudest. Käsikäes Eesti mereõiguse kodifitseerimisega tuleb ka üldisemalt 

hinnata mereõiguse konventsiooni eestikeelse tõlke kooskõla selle originaalversioonidega ning 

vigade tuvastamise korral esitada sõnastuslikud parandusettepanekud. 

 

c) Suveräänsus vs. jurisdiktsioon 

MPS § 1 järgi on merealaks maismaaga piirnev osa merest, millele laieneb Eesti jurisdiktsioon. 

Merealapiiride seaduse reguleerimisalasse kuuluvad siseveed ja territoriaalmeri, mis on riigi 

suveräänseks territooriumiks, ja majandusvöönd, mille üle on riigil jurisdiktsioon ja teatud 

suveräänsed õigused. MPS § 2 sätestab, et merealade jaotuse aluseks on Genfi 1958. aasta 

territoriaalmere ja selle külgvööndi konventsioon ning ÜRO 1982. aasta mereõiguse 
                                                 
193 Rothwell, Stephens,  op. cit., lk 54. 
194 Narva jõgi, Peipsi järv, Lämmijärv, Pihkva järv, Emajõgi, Võrtsjärv ja Väike-Emajõgi Võrtsjärvest kuni 
Jõgeveste sillani, Pärnu jõgi suudmest kuni Reiu jõe suudmeni, Sauga jõgi suudmest kuni Vana-Pärnu jalakäijate 
sillani, Reiu jõgi suudmest kuni raudtee sillani, Nasva jõgi suudmest kuni 58°13,9'N laiuskraadini, Kasari jõgi 
suudmest kuni Kloostri sillani, Tuudi jõgi suudmest kuni Kirikuküla sillani, Pirita jõgi suudmest kuni ristlõikeni 
laiuskraadil 59°27,864'N ja Purtse jõgi suudmest kuni 59°26,059'N laiuskraadini. 
195 Vt Eesti merenduspoliitika 2012–2020, op. cit., lk 79. 
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konventsioon.196 Põhiseaduse kommentaaride järgi kahandab riigi õigusi võrreldes 

rahvusvahelises mereõiguses sätestatuga asjaolu, et MPS §-st 1 ei tulene, et riik teostab 

territoriaalmeres ja sisevetes suveräänsust.197  

MPS § 1 ebatäpsusest ei tulene siiski riigile piiranguid, sest Eesti suveräänsus ühes sellele 

kohalduvate üksikute piirangutega eksisteerib sisevete, sisemere ja territoriaalmere suhtes ipso 

facto, siseriiklikust seadusandlusest sõltumata. Merealapiiride seadusest sõltumata sätestab Eesti 

suveräänsuse territoriaalmere, selle põhja ning maapõue üle RiPS § 3 lõige 1. Seegi seadus ei 

sätesta samas suveräniteeti sisevete ja territoriaalmere kohal asuva õhuruumi üle, nagu näeb ette 

mereõiguse konventsiooni art 2 lõige 2. 

Eeltoodust lähtuvalt tuleb kodifitseerimise analüüsis kaaluda Eesti seadustes mereõiguse 

konventsiooni art 2 lõigete 1 ja 2 alusel selgelt sätestamist, et Eesti suveräänsus laieneb lisaks 

tema maismaaterritooriumile ka sisevetele ja territoriaalmerele ning nende kohal asuvale 

õhuruumile kui ka territoriaalmere ja sisevete põhjale ning selle all asuvale maapõuele. 

 

d) Saared, laiud, kaljud, kivid 

MPS § 3 järgi on territoriaalmere lähtejoon mõtteline joon, mis madalvee seisul ühendab 

omavahel maismaa, saarte, laidude, kaljude ja veest väljaulatuvate üksikute kivide rannikust 

kõige kaugemal asuvaid punkte. Eristus saarte ja laidude vahel MPS §-s 3 ei ole mereõiguse 

konventsiooni mõttes asjassepuutuv, sest artikli 121 järgi on laidki, nagu ka rahu, saar, s.t. veega 

ümbritsetud looduslik maa-ala, mis jääb tõusuvee ajal vee alt välja. Mereõiguse konventsiooni art 

121 lõike 2 mõttes määratakse ka saare territoriaalmeri, külgvöönd, majandusvöönd ja 

mandrilava maismaaterritooriumile kohaldatavate sätete alusel. 

Kaljude ja saarte eristamine ei ole rahvusvahelise praktika ega mereõiguse konventsiooni alusel 

üheselt selge.198 See on aga olulise praktilise tähendusega, sest erinevalt saartest puuduvad 

                                                 
196 Eesti ühinemise järel mereõiguse konventsiooniga 2005. aastal ei ole viide 1958. aasta konventsioonile enam 
asjassepuutuv. Mereõiguse konventsiooni art 311 lg 1 sätestab, et see on osalisriikide jaoks ülimuslik 1958. aasta 
29. aprillil Genfis vastuvõetud mereõiguse konventsioonide suhtes. Rahvusvaheliselt on 1958. aasta territoriaalmere 
ja selle külgvööndi konventsioon säilitanud aktuaalsuse esmajoones nende osalisriikide jaoks, kes ei ole ühinenud 
1982. aasta konventsiooniga. Vt United Nations Treaty Collection. Convention on the Territorial Sea and the 
Contiguous Zone. Status as at: 18.10.2013. Kättesaadav: 
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-1&chapter=21&lang=en (01.07.2015). 
197 L. Mälksoo jt., § 122, komm. 7. – Madise, op. cit. 
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majandusvöönd ja mandrilava mereõiguse konventsiooni art 121 lõike 3 järgi kaljudel, millel on 

inimasustus või majandustegevus võimatu. See ei ole aga Eesti mereala puhul määrav küsimus, 

sest merest väljaulatuvaid eraldiseisvaid kaljusid, nagu neid leidub mujal maailmameredes, Eestis 

õigupoolest pole. Kaljud ja pangad Eestis moodustavad osa saare või mandri rannikust. Seega 

tuleb kodifitseerimise analüüsis hinnata lisaks sõnale „laid“ ka „kalju“ kasutamise põhjendatust 

MPS-i sätetes.199 

 

(ii) Ülevaade huvigruppide ettepanekutest 

Kaitseministeerium: 

- „[Ajakohane ei ole enam] mõistete ‘valvama’ ja ‘kaitsma’ sisustamine [riigipiiri seaduse § 

18 lõikes 1,] võttes arvesse muutunud struktuurilist koosseisu Siseministeeriumi 

valitsemisalas Politsei- ja Piirivalveameti näol (Piirivalve Kaitseministeeriumi haldusalas 

vs täna PPA koosseisus) ning rahvusvahelisest õigusest tulenevaid piiranguid e. sisuliselt 

erinevate riigisiseste õigusaktide kaasajastamine ja korrigeerimine, et need vastaksid 

eelnevalt langetatud poliitilistele otsustele.“ 

- „Täpsemat analüüsi ja selgemat regulatsiooni vajab merepiiri kaitsmine – kuidas on see 

kohustus erinevate ametkondade vahel jagatud. Eelkõige puudutab see 

Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi valitsemisala. Selles teemas selguse saamine 

puudutab tõenäoliselt õigusruumi laiemalt kui mereõigus (s.h korrakaitse ja riigikaitse kui 

selliste reguleerimine, kaasamine), kuid käesoleva kodifitseerimisprotsessi käigus on 

võimalik teha ettepanekuid vastutuse täpsema jagamise osas (alustades mõistete 

„valvama“ ja „kaitsma“ täpsemast sisustamisest). Näitena teiste riikide praktikast, kuidas 

riigikaitseline vastutus merel on lahendatud, võib vaadata Soome Aluevalvontalaki 

755/2000.“ 

 

                                                                                                                                                              
198 M. N. Shaw. International Law. Cambridge 2008, lk 565. 
199 Iseenesest ei ole merealapiiride seaduses ka veest väljaulatuvate eraldiseisvate kaljude aluseks võtmine sirgete 
lähtejoonte süsteemis nende olemasolu korral vastuolus mereõiguse konventsiooniga, sest mereõiguse konventsioon 
ei välista kaljudel või veest välja ulatuvatel üksikutel kividel territoriaalmere olemasolu.  
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Siseministeerium: 

-  „Peame mõistlikuks siseriiklikus mereõiguses kasutatavate terminite põhjendatuse, 

rahvusvahelisele mereõigusele vastavuse analüüsimist ning vajadusel terminite 

täpsustamist ja täiendamist.“ 

Veeteede Amet (suulised kommentaarid kohtumisel 18.06.2015): 

- „Terminoloogia on seadustes väga laiali. Ühest, samast asjast võib rääkida erineva 

terminiga.“ 

- Sisevete vs. sisemere küsimus ei ole Veeteede Ametit puudutavate seaduste kontekstis 

esmatähtis, pigem puudutab see Politsei- ja Piirivalveametit. „Riigipiiri seaduse osas on 

erisused, kuna seal tulevad lootsimise kohustused sisse ainult sisemeres. Veeteede Ameti 

jaoks on tähtis: mis on meri ja mis on siseveekogu. Millist terminit sellise eristuse jaoks 

kasutatakse, ei ole Veeteede Ameti jaoks põhimõtteliselt esmatähtis.“ 

 

Kommentaar huvigruppide ettepanekute kohta: huvigruppide ettepanekud on põhjendatud ja 

nendega tuleb arvestada kodifitseerimise analüüsi koostamisel. 

 

2.2.2. Eesti lähtejoonte süsteem 

(i) Revisjoni objekt 

a) Analüüsi etapi üldeesmärk 

Analüüsi eesmärgiks on hinnata Eesti lähtejoonte süsteemi õigusliku raamistiku ajakohastamise 

vajadust ja sirgete lähtejoonte kooskõla rahvusvahelise õigusega. Analüüs peab vastama HÕNTE 

üldistele nõuetele väljatöötamiskavatsuse kohta. See tähendab, et analüüs peab sisaldama ka 

probleemide ja nende lahendusvariantide õigusvõrdlevat analüüsi ja eelistatavat lahendust koos 

põhjendusega. Analüüsis tuleb hinnata Eesti sirgete lähtejoonte süsteemi kooskõla rahvusvahelise 

õigusega ja võrdluses teiste riikide, nagu Suurbritannia, Soome, Rootsi ja Läti praktikaga. 

Analüüsis tuleb käsitada muu hulgas alljärgnevaid küsimusi. 
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b) Sirgete lähtejoonte põhjendatus Narva lahes 

Eesti kehtestas sirged lähtejooned 1993. aasta 10. märtsil Riigikogus vastu võetud merealapiiride 

seadusega. MPS-i § 3 koostoimes lisaga 1 sätestavad esimeste nelja sirgete lähtejoonte 

punktidena: 

1) Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni piiri Narva lahe rannikul Eesti-Vene 

rahulepingu järgi (59 34,17/28 05,87); 

2) Pühajõe läänemuuli (59 25,70/27 32,20); 

3) rannajoone punkti Saka lähistel (59 26,60/27 13,50); 

4) kalju ida pool Mahu200 tuulepaaki (59 31,26/26 45,27). 

Eelnimetatud Pühajõe läänemuuli ja Saka lähistel asuva rannajoone punktide vahel nähti 

merealapiiride seadusega ette Eesti ainus standardlähtejoone lõik. Selle tulemusel ühtivad Eesti 

territoriaalmere lähtejooned vaid Ontika juures mõne kilomeetri ulatuses rannajoonega.201 

Hindamist vajab nimetatud sirgete lähtejoonte nelja punkti kooskõla mereõiguse konventsiooni 

art 7 lõikega 1, mille järgi võib territoriaalmere laiuse mõõtmisel kasutada sobivaid punkte 

ühendavat sirget lähtejoont, kui rannajoon on tugevasti liigestatud või kui ranniku vahetus 

naabruses on piki rannikut kulgev saarteahelik. Madalmaade Mereõiguse Instituudi direktor prof. 

Alex G. Oude Elferink on näiteks märkinud, et kuna nimetatud neli sirgete lähtejoonte punkti 

hõlmavad rannajoont, kus ei paikne saari ja mis on sujuva rannajoonega, oleks asjassepuutuval 

alal põhjendatud kasutada sirgete lähtejoonte asemel standardlähtejooni.202 

Sellise muudatuse põhjendatuse edasisel hindamisel kodifitseerimise analüüsis tuleb ka silmas 

pidada, et punktide 1 ja 2 ning 3 ja 4 alusel tõmmatud kahest sirgest lähtejoonest ranniku poole 

jääv sisevete ala on väike. Eesti suveräänse territooriumi pindala standardse lähtejoone 

laiendamisel praegusest mõnekilomeetrisest lõigust ida- ja läänesuunda Mahu tuulepaagi lähistele 

(punkt nr 4 MPS lisas 1) ei väheneks, sest mereala rannikust kuni Eesti ja Venemaa Föderatsiooni 

ratifitseerimisjärgus olevas merealade piiritlemise lepingus203 ettenähtud piirini on vähem kui 12 

                                                 
200 MPS-s nimetatud „Muhu“. 
201 Seletuskiri merealapiiride seaduseelnõu juurde. Tallinn 1993, lk 2. Kättesaadav Riigikogu arhiivist. 
202 A. G. Oude Elferink. Estonia: Law on the Boundaries of the Maritime Tract. 9 Int'l J. Marine & Coastal L. 235 
1994, lk 237. 
203 XII Riigikogu koosseisu seaduseelnõu, Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri 
lepingu ja Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu 
ratifitseerimise seadus 614 SE. Kättesaadav: http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=31a6059a-190e-
47ca-a24a-a12203dd9f3e& (01.07.2015). 
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meremiili, s.t. territoriaalmere maksimaalne laius mereõiguse konventsiooni artikli 3 järgi. Sellise 

sammu tulemusena kataks seega Narva lahe Eestile kuuluvat osa (Letipea neemest Narva-

Jõesuuni) tervikuna territoriaalmeri. 

 

c) Tartu rahulepingu järgse piiripunkti kasutamise põhjendatus Eesti 

sirgete lähtejoonte süsteemi esimese punktina 

Merealapiiride seaduse ja riigipiiri seaduse vastuvõtmisel juhinduti PS § 122 esimese lause alusel 

1920. aasta 2. veebruari Tartu rahulepingust. Selle tunnistuseks on MPS § 3 mõttes 

territoriaalmere lähtejoone idapoolseimaks punktiks „Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni piir 

Narva lahe kaldal Eesti-Vene rahulepingu järgi“,204 mille geograafilised koordinaadid on 

täpsustatud seaduse lisas 1.205 MPS-i lisas 1 sätestatud punkti 1 järgi algab Eesti sirgete 

lähtejoonte süsteem seega Kurgola poolsaare rannikul 1920. a Tartu rahulepingu järgses 

piiripunktis. Eelnõu seletuskirjas märgitakse selle kinnituseks, et „osa Eesti riigi territooriumi on 

Venemaa ebaseadusliku jurisdiktsiooni all ning Eesti-Vene seaduslikku riigipiiri ei ole siiani 

suudetud taastada“.206 

1938. aasta veeteede seaduse § 2 mõttes oli nimelt territoriaalmere lähtejooneks Eesti „mereranna 

madalveeseisujoon“, mille idapoolseim punkt asus Kurgola poolsaare keskosas. Seega lähtuti 

merealapiiride seaduse ja riigipiiri seaduse vastuvõtmisel omariikluse katkemise eelsest Eesti 

õigusest. Merealapiiride seaduse lisas esitatud märkuse järgi arvestati samas võimalike 

muutustega piirijoone kulgemises Narva lahel vastavalt Eesti ja Venemaa Föderatsiooni 

piirilepingute läbirääkimistele. 

Tänaseks on ratifitseerimisel Eesti ja Venemaa Föderatsiooni merealade piiritlemise leping, mille 

art 1 lõike 2 järgi asub piirijoone alguspunkt Narva jõe suudmes. Eeltoodust lähtuvalt vajab 

hindamist MPS-i lisas 1 sätestatud sirgete lähtejoonte koordinaatide punkti 1 muutmise vajadus, 

et tagada selle kooskõla Eesti ja Venemaa Föderatsiooni vahel ratifitseerimisel olevate 

                                                 
204 Merealapiiride seaduse lisa 1. Eesti Vabariigi territoriaalmere lähtejoon, punkt nr 1, „Märkused“. 
205 Merealapiiride seaduses ei ole koordinaate ajakohastatud, kuigi selle vajadus pärast Eesti geodeetilise süsteemi 
korrastamist ja ühendamist rahvusvahelise satelliitsüsteemiga märgiti ära ka eelnõu seletuskirjas. Seletuskirjas 
osundatakse, et lähtejoonte, territoriaalmere piiri ja majandusvööndi piiri koordinaatide määramisel lähtuti 
Nõukogude Liidu merekaartidest, „mille täpsus on küsitav.“ Sellest tulenevalt tunnistatakse vajadust lähtejoonte ja 
seega ka merealapiiride tulevaseks korrigeerimiseks. 1993. a. merealapiiride seaduse eelnõu seletuskiri, op. cit., lk 4. 
206 Seletuskiri riigipiiri seaduse eelnõu juurde. Tallinn 1994, lk 2. Kättesaadav Riigikogu arhiivist, lk 1. 
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piirilepingutega. Kui kodifitseerimisel loetakse põhjendatuks sirgete lähtejoonte süsteemi 

kaotamist Narva lahes (vt eelmine alapunkt), siis puudub vajadus hinnata eraldi Tartu 

rahulepingu järgse piiripunkti kasutamise põhjendatust Eesti sirgete lähtejoonte süsteemi 

alguspunktina. 

 

d) Territoriaalmere legaaldefinitsiooni muutmine seoses lähtejoontega 

RiPS § 4 sätestab, et riigipiir kulgeb merel mööda Eesti territoriaalmere välispiiri. 

Territoriaalmeri on MPS § 5 mõttes sisemerega külgnev mereala, mille välispiir on määratud  

merealapiiride seadusega. Territoriaalmere legaaldefinitsioon Eestis on seega viite kaudu 

sisemerele seotud sirgete lähtejoontega. Samas on selline MPS § 5 sõnastus ebatäpne, sest Eesti 

territoriaalmeri ei külgne üksnes sisemerega ega ole määratud ainiti sirgete lähtejoonte alusel.207 

Eesti territoriaalmeri on määratud standardlähtejoonte alusel, s.t. rannikult mõõdetavana, 

põhjarannikul Ontika piirkonnas. Selle tulemusel ei külgne seal territoriaalmeri sisemerega, vaid 

rannikuga. Eeltoodust lähtuvalt tuleks kaaluda Eesti territoriaalmere legaaldefinitsiooni muutmist 

MPS §-s 5 eesmärgiga sätestada, et territoriaalmeri on sisemere208 või rannikuga külgnev 

mereala, mille välispiir on määratud  merealapiiride seadusega. 

 

e) Merealapiiride seaduse lisades sätestatud koordinaatide 

ajakohastamise vajadus 

Merealapiiride seaduses ei ole koordinaate ajakohastatud, kuigi selle vajadus pärast Eesti 

geodeetilise süsteemi korrastamist ja ühendamist rahvusvahelise satelliitsüsteemiga märgiti ära ka 

eelnõu seletuskirjas. MPS-i seletuskirjas osundatakse, et lähtejoonte, territoriaalmere piiri ja 

majandusvööndi piiri koordinaatide määramisel lähtuti Nõukogude Liidu merekaartidest, „mille 

täpsus on küsitav.“209 Ka arengukavas „Eesti merenduspoliitika 2012–2020“ juhitakse üldiselt 

tähelepanu merealapiiride seaduse kaasajastamise vajadusele.210 Sellest tulenevalt oleks 

                                                 
207 Vt ka Lindpere, op. cit., lk 61. 
208 Alternatiivselt: sisevetega (vt alaptk 1.1. b). 
209 1993. a. merealapiiride seaduse eelnõu seletuskiri, op. cit., lk 4. 
210 Eesti merenduspoliitika 2012–2020, op. cit., lk 61. 
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põhjendatud edasises analüüsis hinnata vajadust sirgete lähtejoonte, aga ka merealapiiride 

koordinaatide korrigeerimiseks. 

Ühtlasi tasub Eesti mereõiguse kodifitseerimisel hinnata Soome territoriaalmere piiride 

seaduse211 § 4 eeskujul sellise (rahvusvahelises praktikas küll erandliku) sätte lisamise 

põhjendatust, millega nähakse ette sirgete lähtejoonte koordinaatide ja nende aluseks olevate 

geograafiliste punktide (saared, kivid jne) ajakohastamine iga fikseeritud perioodi järel. Soomes 

tehakse seda nimetatud sätte alusel iga 30 aasta järel.  

Eesti rannaala käesoleval sajandil tõuseb, varieerudes suhteliselt aeglasest tõusust näiteks Soome 

lahe idaosas kiire tõusuni looderannikul ja Tallinna piirkonnas.212 Samas ennustab HELCOM 21. 

sajandil Läänemere merepinna tõusu 0,6 kuni 1,1 meetrit.213 Sellistes muutlikes tingimustes võib 

olla lähtejoonte koordinaatide ajakohastamine teatud ajaperioodi järel põhjendatud. 

 

(ii) Ülevaade huvigruppide ettepanekutest 

Kaitseministeerium: 

- „Üldisesse merealapiiride määratlemise aluspõhimõtete ümbervaatamisse tuleks suhtuda 

ettevaatlikult. Ühest küljest on sellel julgeolekuline dimensioon, mis vajab täpsemat 

kaalumist, kuid teisalt on rahvusvahelise õiguse seisukohast oluline ka see, et teised riigid 

pole meie merealapiiride praegusel kujul määratlemist vaidlustanud. Kaitseministeeriumi 

seisukohalt oluline küsimus on Eesti Vabariigi (EV) ja Vene Föderatsiooni (VF) vahelise 

merealapiiri määratlemine. Teema lõplikuks lahendamiseks tuleks sõlmida EV ja VF 

vaheline merealapiiride leping, kuid see on eeldatavasti pikaajaline protsess ning teatud 

küsimuste lahendamiseks tuleks kasutada muid riigisiseses õiguses kättesaadavaid 

võimalusi (merealaseaduse või selle rakendusaktide muutmine). Merealapiiride 

reguleerimisega seonduvates teemades soovib Kaitseministeerium olla kindlasti protsessi 

kaasatud.“ 

                                                 
211 Vt Laki Suomen aluevesien rajoista. – 18.8.1956/463. Kättesaadav:  
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1956/19560463 (01.07.2015). 
212 J. F. Pawlak. Climate change in the Baltic Sea Area HELCOM thematic assessment in 2013. Helsinki 
Commission. – Baltic Sea Environment Proceedings No. 137, lk 48. Kättesaadav: 
http://www.helcom.fi/Lists/Publications/BSEP137.pdf (01.07.2015). 
213 Samas, lk 4. 
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Veeteede Amet: 

- „Lähtejoontesse puutuvas: kui naaberriigid ei ole siiani protesteerinud, siis ei oleks vaja 

seda laegast avama hakata. See tekitab palju suuremaid probleeme.  

 

Kommentaar huvigruppide ettepanekute kohta: huvigruppide seisukohti teadvustatakse 

kodifitseerimise analüüsi koostamisel, välistamata eelnimetatud probleemipüstituste edasist 

uurimist. 

 

2.2.3. Rahumeelse läbisõidu õigus Eesti sisevetes ja territoriaalmeres 

(i) Revisjoni objekt 

a) Analüüsi etapi üldeesmärk 

Analüüsi eesmärgiks on hinnata välisriikide laevadele Eesti territoriaalmeres kohalduva 

rahumeelse läbisõidu õiguse kooskõla rahvusvahelise õigusega. Selle käigus tuleb hinnata 

võrdlevalt ka teiste riikide, nagu Suurbritannia, Soome, Rootsi ja Läti õigusakte. Samuti on vaja 

uurida kehtiva õiguse järgi Eesti sisevetes rahumeelse läbisõidu õiguse mittekohaldumise 

kooskõla mereõiguse konventsiooniga. 

Analüüs peab vastama HÕNTE üldistele nõuetele väljatöötamiskavatsuse kohta. See tähendab, et 

analüüs peab sisaldama ka probleemide ja nende lahendusvariantide õigusvõrdlevat analüüsi ja 

eelistatavat lahendust koos põhjendusega. Analüüsis tuleb käsitada muu hulgas alljärgnevaid 

küsimusi. 

b) Välisriikide sõjalaevade rahumeelse läbisõidu õigus Eesti 

territoriaalmeres 

Mereõiguse konventsiooni artikli 18 järgi tähendab läbisõit territoriaalmeres navigeerimist 

eesmärgiga kas läbida territoriaalmeri sisevetesse sisenemata või suunduda sisevetesse või sealt 

väljuda, külastada reidi või sadamat. Territoriaalmeres navigeerimisel on välisriigi laeval õigus 

rahumeelseks läbisõiduks (innocent passage), rahvusvahelistes väinades takistamatuks 
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läbisõiduks (transit passage) või mittepeatatavaks rahumeelseks läbisõiduks ning 

saarestikuriikides, nagu Indoneesias või Filipiinidel, saartevahelise laevatee läbimiseks 

(archipelagic sea lanes passage).  

Läbisõit peab konventsiooni art 18 lõike 2 tähenduses olema katkematu ja kiire. Kolmandal 

mereõiguse konverentsil peeti vajalikuks selle erilist rõhutamist, välistamaks sõjalaevade 

peatumine rannikuriigi territoriaalmeres.214 Peatuda ja ankurdada võib vaid tavalise 

navigeerimise käigus juhuslikult ettetuleval vajadusel. Samuti on peatumine kooskõlas 

rahvusvahelise tavaõigusega lubatud juhul, kui selle tingib vääramatu jõud, merehäda või vajadus 

osutada abi ohtu või merehätta sattunud isikutele, laevadele või õhusõidukitele.215 

Mereõiguse konventsiooni artikli 19 mõttes on läbisõit rahumeelne, kui see ei ohusta rannikuriigi 

rahu, avalikku korda ega julgeolekut. Läbisõit peab toimuma kooskõlas rahvusvahelise õiguse 

normidega, s.h. mereõiguse konventsiooniga. See tähendab eeskätt hoidumist art 19 lõikes 2 

nimetatud toimingutest rahumeelse läbisõidu kestel. 1923. aasta Lausanne’i lepingu216 eeskujul 

sätestab mereõiguse konventsiooni artikkel 20, et allveelaevad või muud allveesõidukid peavad 

rahumeelse läbisõidu õiguse kasutamiseks sõitma territoriaalmerest läbi veepinnal ja heisatud 

riigilipuga.217 

Rannikuriik võib kooskõlas mereõiguse konventsiooni ja muude rahvusvahelise õiguse 

normidega vastu võtta territoriaalmerest rahumeelset läbisõitu reguleerivaid õigusakte, mis 

käsitavad m.h meresõidu ohutust ja laevaliiklust või  kaablite ja torujuhtmete, 

navigatsioonivahendite ja -rajatiste ning muude vahendite ja rajatiste kaitset. Juhul kui sõjalaev ei 

järgi territoriaalmerest läbisõitu reguleerivaid rannikuriigi õigusakte ega täida talle esitatud nõuet 

neid järgida, on rannikuriigil mereõiguse konventsiooni artikli 30 alusel õigus nõuda sõjalaeva 

viivitamatut lahkumist tema territoriaalmerest. Samuti peab lipuriik kandma mereõiguse 

konventsiooni artikli 31 järgi rahvusvahelist vastutust igasuguse rannikuriigile tekitatud kahju 

eest, mis tuleneb sellest, et tema sõjalaev või muu riigile kuuluv mitteärilistel eesmärkidel 

kasutatav laev ei ole järginud territoriaalmerest läbisõitu reguleerivaid rannikuriigi õigusakte, 

mereõiguse konventsiooni või muid rahvusvahelise õiguse norme. Lisaks võivad rannikuriigi 

                                                 
214 Virginia Commentary, op. cit., lk 162-163. 
215 Rothwell, Stephens, op. cit., lk 77. 
216 Treaty of Peace with Turkey. Lausanne 24.07.1923, e.i.f. 06.08.1924. 
217 Vt Bosporuse ja Dardanellide õigusraamistiku kohta Lausanne’i konventsioonis: E. Brüel. International Straits. A 
Treatise on International Law, vol. II. Straits Comprised by Positive Regulations. Copenhagen/London 1947, lk 369-
379. Vt ka Piip 1936, op. cit., lk 340. 
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õigusaktid reguleerida mere elusloodusvarade kaitset, rannikuriigi kalapüüki reguleerivate 

õigusaktide rikkumise vältimist ning keskkonnakaitset. Ühtlasi võivad õigusaktid puudutada 

teaduslikke mereuuringuid ja hüdrograafilisi vaatlusi või tagada, et rannikuriigi tolli-, maksu-, 

immigratsiooni- või sanitaarvaldkonna õigusakte ei rikutaks. 

Mereõiguse konventsiooni art 21 lõike 2 järgi ei kohaldata eelnimetatud õigusakte välisriikide 

laevade konstruktsiooni, ehituse, meeskonna ega varustuse suhtes, välja arvatud juhul, kui 

nendega jõustatakse üldtunnustatud rahvusvahelisi standardeid. Seega ei või neid nõudeid 

kehtestada merekeskkonna kaitse eesmärgil näiteks territoriaalmeres läbisõidu õigust kasutavate 

naftatankerite suhtes, välja arvatud juhul, kui selliste tingimuste seadmisega jõustatakse 

rahvusvahelises organisatsioonis vastu võetud õigusakte või muid rahvusvahelisi standardeid.218 

Sellega seoses on IMO sekretariaat kinnitanud, et IMO on ainus mereõiguse konventsiooni art 21 

lõikes 2 sätestatud nõuetele vastav organisatsioon; kõik senisedki asjassepuutuvad 

rahvusvahelised standardid on kehtestatud kas IMO poolt või kaudu.219 

Meresõiduohutuse tagamiseks võib rannikuriik vajaduse korral nõuda rahumeelse läbisõidu 

õigust kasutavatelt välisriikide laevadelt ettenähtud laevateede ja liikluseraldusskeemide 

kasutamist. Esmajoones tankeritelt, tuumajõuseadmega või radioaktiivset materjali või muid 

ohtlikke või kahjulikke aineid või materjale vedavatelt laevadelt võib mereõiguse konventsiooni 

artikli 22 alusel nõuda, et nad läbisõidul liiguksid ainult mööda ettenähtud laevateid.  

Kuigi mereõiguse konventsiooni artikli 24 mõttes on rannikuriik kohustatud tagama välisriikide 

laevade rahumeelse läbisõidu territoriaalmerest, on rahvusvahelises mereõiguses tunnustatud 

erandiks rannikuriigi õigus keelata sisemerre sisenemine välisriigi laevale, millel on 

tuumajõuseade, tuumarelv või mille lastiks on radioaktiivsed ained.220 RiPS § 141 lõike 1 järgi 

peab välisriik taotlema sellisele laevale Eesti sisemerre sisenemiseks Välisministeeriumilt 

diplomaatiliste kanalite kaudu laevaluba vähemalt 14 kalendripäeva enne kavandatavat 

sisenemist. 

Rahumeelset läbisõitu reguleerivate siseriiklike õigusaktide vastuvõtmise problemaatikas oli 

mereõiguse kolmandal konverentsil peamiseks vaidlusobjektiks küsimus rannikuriigi õigusest 

allutada sõjalaeva rahumeelne läbisõit eelnevale rannikuriigi loa nõudele või nõuda enne 

                                                 
218 Virginia Commentary, op. cit., lk 202. 
219 Samas. 
220 Seletuskiri riigipiiri seaduse eelnõu juurde. Tallinn 1994, lk 2. Kättesaadav Riigikogu arhiivist. Vt ka Rothwell, 
Stephens, op. cit., lk 55. 
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rahumeelse läbisõidu õiguse kasutamist sõjalaevalt eelnevat sellekohast teadet. Selliseid läbisõidu 

õigust oluliselt kitsendavate tingimuste sätestamist mereõiguse konventsioonis soovisid mitmed 

riigid juba konverentsi alguses 1974. aastal ja nõudmised tugevnesid konverentsi lõpuaastatel 

1980-1982.221 Kolmandal mereõiguse konverentsil ei arvestatud üheksa riigi, s.h. Hiina 

Rahvavabariigi, ettepanekut välistada rahumeelse läbisõidu õigus sõjalaevade suhtes.222 Seetõttu 

hõlmab rahumeelse läbisõidu õigus kõiki laevu. Mare liberum doktriini järgivate delegatsioonide 

ülekaalu tunnistusena sätestati mereõiguse konventsioonis sõjalaevade rahumeelse läbisõidu 

õigus eelneva teate või loa nõudeta.223 

Mereõiguse konventsiooni artikli 17 kohaselt on kõikide, nii ranniku- kui sisemaariikide laevadel 

õigus territoriaalmerest rahumeelselt läbi sõita. Erinevalt sõjalaevadest ei kohaldu rahumeelse 

läbisõidu õigus õhusõidukitele, mis peavad juhinduma riigi territooriumist ülelennul 1944. aasta 

Chicago konventsioonist.224 Eesti õiguse kooskõla mereõiguse konventsiooni artikliga 17 on väga 

kaheldav. 

RiPS § 13 lõige 1 sätestab välisriigi laevade õiguse rahumeelseks läbisõiduks Eesti 

territoriaalmerest. Läbisõit peab olema katkematu ja kiire, välja arvatud avarii, vääramatu jõu, 

inimelude päästmise või ohus või hädas olevatele laevadele või õhusõidukitele abi osutamise 

korral. RiPS § 13 lõike 2 järgi võib välisriigi sõjalaev või muu riiklikul mitteärilisel eesmärgil 

kasutatav välisriigi laev aga territoriaalmerest rahumeelselt läbi sõita üksnes juhul, kui välisriik 

teatab sellest Välisministeeriumile diplomaatiliste kanalite kaudu vähemalt 48 tundi enne laeva 

läbisõitu. See nõue ei kohaldu juhul, kui laev tegeleb inimelude päästmise või 

avariipäästetöödega. Teates tuleb märkida laeva nimi, tüüp ja muud nõutavad tundemärgid, 

läbisõidu alguse ja lõpu aeg ning koht. RiPS § 13 lõike 9 alusel on valitsusel õigus piirata 

välisriigi tsiviil- või sõjalaeva sissesõitu ja viibimist või see keelata territoriaal- ja sisemere 

mõnes piirkonnas. 

Eesti kõrval nõuavad välisriigi sõjalaevalt või muult riiklikul mitteärilisel eesmärgil kasutatavalt 

laevalt territoriaalmerre sisenemiseks eelnevat teadet Bangladesh, Horvaatia, Taani, Egiptus, 

Guajaana, India, Liibüa, Malta, Mauritius, Nigeeria, Serbia ja Lõuna-Korea, lisaks nõuab 

                                                 
221 Virginia Commentary, op. cit., lk 195-198. 
222 Samas,  lk 155. 
223 Shaw, op cit., lk 574. 
224 Virginia Commentary,  op. cit.,  lk 155. Rothwell, Stephens, op. cit., lk 215. 
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paarkümmend riiki eelnevat luba.225 Kuigi seda erialakirjanduses ega riikide poolt laiemalt ei 

teadvustata, näib eelnevat teadet välisriikide sõjalaevade territoriaalmerre sisenemise kohta 

nõudvat ka Läti.226 

Ka Soome sätestas esialgu oma siseriiklikus õiguses nõude sõjalaevadele või muudele riiklikul 

mitteärilisel eesmärgil kasutatavatele laevadele teatada eelnevalt territoriaalmerre sisenemise 

kohta.227 Mereõiguse konventsiooni jõustumise järel loobus Rootsi 1995. aastal rahvusvahelise 

kriitika ajel sellekohasest nõudest ja 1. mail 1996 tegi seda ka Soome.228 Eesti sellist jätkuvat 

nõuet ei ole Ameerika Ühendriigid tunnustanud.229 

Mitu mereriiki, nagu Saksamaa, Madalmaad ja Itaalia, on esitanud ametlikke vastuväiteid 

märkimaks, et eelneva loa või teate nõudmine sõjalaevade territoriaalmerre sisenemiseks ei ole 

kooskõlas mereõiguse konventsiooniga.230 Seda on korduvalt deklareerinud ka konventsiooniga 

mitteühinenud, kuid süvamerepõhja (XI osa) mittepuutuvaid konventsiooni sätteid rahvusvahelise 

tavaõigusena siduvaks pidavad Ameerika Ühendriigid.231 Muu hulgas tegid Ameerika 

Ühendriigid ja Nõukogude Liit 1989. aastal deklaratsiooni, mille punkti 2 järgi on kõikidel 

laevadel, s.h sõjalaevadel, rahumeelse läbisõidu õigus territoriaalmerest eelneva teatamise või loa 

                                                 
225 Rothwell, Stephens, op. cit., lk 270. 2010. aasta seisuga nõudsid sõjalaevadelt territoriaalmerre sisenemiseks 
eelnevat luba Albaania, Alžeeria, Antigua, Barbados, Roheneemesaared, Hiina Rahvavabariik, Kongo, Grenada, 
Maldiivid, Myanmar, Omaan, Pakistan, Filipiinid, Rumeenia, St Vincent, Seišellid, Somaalia, Sri Lanka, Sudaan, 
Süüria, Vietnam, Jeemen. 
226 Law of the Republic of Latvia „On the Border of the Republic of Latvia“, Art. 11(3). Kättesaadav: 
http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/STATEFILES/LVA.htm (01.07.2015). Vt Cabinet 
Regulation No. 759. Procedures, by which Foreign Warships shall Enter and Stay in the Territorial Sea, Inland 
Waters and Ports of the Republic of Latvia and Leave Them, § 3. Vastu võetud 10.08.2010, jõust 11.11.2011. 
Kättesaadav: 
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/MK_Noteikumi/Cab._Reg._No._759_-
_Foreign_Warships_shall_Enter_and_Stay_in_the_Territorial_Sea.doc (01.07.2015). 
227 Asetus Suomen alueen valvonnasta ja sen alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta, § 9. Vastu võetud 
01.12.1989, jõust. 01.01.1990. Kättesaadav: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1989/19891069 (01.07.2015). 
228 Hallituksen esitys Eduskunnalle Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen ja sen XI osan 
soveltamiseen liittyvän sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä laiksi aluksista aiheutuvan vesien 
pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta – 2.1. Aluemeri. Helsinki 1996, HE 12/1996. Kättesaadav: 
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/1996/19960012 (01.07.2015). Vt Territorial Surveillance Act, § 5(1). Vastu 
võetud 18.08.2000, jõust. 01.01.2001. Kättesaadav:  www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2000/en20000755.pdf 
(01.07.2015). 
229 Vt US Navy Judge Advocate General’s Corps. – Estonia. Summary of Claims. January 2014: 
http://www.jag.navy.mil/organization/documents/mcrm/estonia_2014.pdf (01.08.2015). 
230 Rothwell, Stephens, op. cit., lk 270. 
231 R. Reagan. Statement by the President. – United States Oceans Policy. 10.03.1983. Kättesaadav: 
http://www.state.gov/documents/organization/143224.pdf (01.07.2015). A. R. Thomas, J. C. Duncan. Annotated 
Supplement to the Commander’s Handbook on the Law of Naval Operations. – International Law Studies 1999(73), 
lk 175, 180. Kättesaadav: https://archive.org/details/annotatedsupplem73thom (01.07.2015). A. J. Norris. The 
„Other“ Law of the Sea. – 3 Naval War College Review 2011(64), lk 1. 
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küsimise kohustuseta.232 Sellise tavaõiguse kujunemist mõjutas oluliselt Rahvusvahelise Kohtu 

lahend 1949. aastast, millega tunnistati sõjalaevade rahumeelse läbisõidu õigust eelneva loa 

küsimise kohustuseta.233 

Seni ei ole Eesti õiguse vastuolu mereõiguse konventsiooniga sõjalaevade rahumeelse läbisõidu 

õigusesse puutuvas laiemalt siiski teadvustatud. Seetõttu on Eesti rahvusvahelise maine 

seisukohast sobilik enne võimalike edasiste riikide protestide ja kriitiliste käsituste esitamist 

erialakirjanduses Eesti õigusraamistik rahumeelsesse läbisõitu puutuvas vastavusse viia 

mereõiguse konventsiooniga. 

Eeltoodust lähtuvalt vajab kodifitseerimise analüüsis hindamist, kas RiPS § 13 lõikes 2 sätestatud 

eelneva teate nõue Eesti territoriaalmere rahumeelseks läbimiseks välisriigi sõjalaeva või muu 

mitteärilisel eesmärgil kasutatava laeva poolt on Eesti jaoks sedavõrd oluline, et põhjendada 

jätkuvat vastuolu mereõiguse konventsiooni artikliga 24. 

 

c) Rahumeelse läbisõidu õiguse peatamine Eesti sise- ja territoriaalmeres 

julgeoleku kaalutlustel 

RiPS § 13 lõige 9, mis lubab valitsusel piirata välisriigi tsiviil- või sõjalaeva sissesõitu ja 

viibimist või see keelata territoriaal- ja sisemere mõnes piirkonnas, võib lugeda oma 

umbmäärasuses problemaatiliseks mitmel põhjusel. Koostoimes RiPS § 13 lõikega 2 võib see 

tähendada seda, et rahumeelse läbisõidu õiguse kasutamine eeldab sisuliselt mitte üksnes eelnevat 

teatamist, vaid sisuliselt Eesti (vaikimisi) luba sellise õiguse teostamiseks.  

Samuti seondub see rahumeelse läbisõidu õiguse ajutise peatamisega Eesti territoriaalmeres 

julgeoleku kaalutlustel. Selline õigus on Eestil mereõiguse konventsiooni art 25 lõike 3 alusel, 

milles on sätestatud, et rannikuriik võib ühtegi välisriigi laeva vormiliselt või sisuliselt 

diskrimineerimata (sellise otsuse nõuetekohasel avalikustamisel) ajutiselt peatada välisriikide 

laevade rahumeelse läbisõidu oma territoriaalmere kindlaksmääratud piirkondadest relvaõppuste 

korraldamiseks või muul juhul, kui see on oluline tema julgeoleku seisukohalt. RiPS § 13 lõikes 

                                                 
232 Joint Statement by the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics: Uniform 
Interpretation of Rules of International Law Governing Innocent Passage. Jackson Hole 23.09.1989, p. 2. 
Kättesaadav: http://www.un.org/depts/los/doalos_publications/LOSBulletins/bulletinpdf/bulE14.pdf (01.07.2015). 
233 Corfu Channel Case, op. cit., lk 28. 
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9 sätestatud õigus keelata rahumeelne läbisõit Eesti territoriaalmere mõnes piirkonnas ei ole aga 

kooskõlas mereõiguse konventsiooni art 25 lõikes 3 väga kitsalt piiritletud erandiga rahumeelse 

läbisõidu õiguse piiramiseks. Mereõiguse konventsiooni järgi peab selline peatamine olema 

ajutine, välisriigi laevu ei tohi selle käigus disktrimineerida ja selline otsus tuleb nõuetekohaselt 

avalikustada. RiPS § 13 lõikes 9 sellised tingimused läbisõidu keelamiseks puuduvad. Samuti 

võib RiPS § 13 lõike 9 alusel läbisõitu keelata rannikuriigi üldistel kaalutlustel, samas kui 

mereõiguse konventsiooni art 25 lõike 3 järgi võib see toimuda üksnes olulistel julgeolekuga 

seonduvatel põhjustel, nagu relvaõppused.  

Eeltoodust lähtuvalt vajab kodifitseerimise analüüsis hindamist rahumeelse läbisõidu ajutise 

peatamise õiguse sätestamine Eesti õiguses kooskõlas mereõiguse konventsiooni art 25 lõikega 3. 

 

d) Laeva arestimine või täitemenetluse korraldamine, kui laev on 

rikkunud oma kohustusi rahumeelsel läbisõidul 

Mereõiguse konventsiooni art 28 lõige 1 sätestab, et rannikuriik ei tohi territoriaalmerest 

läbisõitvat välisriigi laeva peatada ega kursilt kõrvale juhtida, et teostada tsiviiljurisdiktsiooni 

laeva pardal viibiva isiku suhtes. Sellest tuleneb, et territoriaalmeres läbisõidul oleval laeval 

viibiva füüsilise isiku suhtes tsiviiljurisdiktsiooni on Eestil keelatud teostada. Samas näevad sama 

sätte lõiked 2 ja 3 ette erandid tsiviiljurisdiktsiooni teostamiseks laeva suhtes. 

Mereõiguse konventsiooni art 28 lõike 2 järgi võib Eesti korraldada täitemenetlust ja laeva 

tsiviilmenetluse eesmärgil arestida, kui laev ei järgi oma kohustusi seoses läbisõiduga 

rannikuriigi territoriaalmerest. See hõlmab näiteks selliseid olukordi, kui laev ei ole täitnud oma 

kohustusi, mis tulenevad näiteks tema lootsimisest, laevakokkupõrkest, merepäästest või 

lastimisest.234 Seega võib pidada mereõiguse konventsiooni art 28 lõike 2 eestikeelset tõlget Riigi 

Teatajas mitte üheselt mõistetavaks, sest see viitab sõnastuslikult rahumeelse läbisõidu õiguse 

kasutamisel kohalduvatele kohustustele, mis on nimetatud mereõiguse konventsiooni artiklis 19. 

Originaalkeeles viitab art 28 lõige 2 aga kohustustele ja vastutusele, mis on laeval tekkinud 

rannikuriigi vetest läbisõitmise käigus või sel eesmärgil. Mereõiguse konventsioonis kasutatud 

mõistet „rannikuriigi veed“ tuleks siinkohal mõista mitte üksnes kitsalt territoriaalmerena, vaid 

                                                 
234 H. Yang. Jurisdiction of the Coastal State over Foreign Merchant Ships in Internal Waters and the Territorial Sea. 
Berlin/Heidelberg 2006, lk 258.  
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konventsiooni süstemaatiliselt tõlgendades ka sisevetena, mis kuuluvad mereõiguse 

konventsiooni art 8 lõike 2 kohaldamisalasse. Seega võib rannikuriik ka sisevetes rahumeelsel 

läbisõidul oleva, aga ka seisva laeva suhtes (nt sadamas) tsiviiljurisdiktsiooni eelnimetatud 

eesmärgil teostada. 

Mereõiguse konventsiooni art 28 lõikest 3 tuleneb, et rannikuriigil on õigus sellist täite- või muud 

tsiviilmenetlust laeva suhtes teostada, kui selline õigus on siseriiklikult selgelt sätestatud. Hetkel 

sellist õigust Eesti seadustes laeva kinnipidamiseks aresti või täitemenetluse teostamiseks 

sätestatud ei ole. Sellise õiguse kehtestamist tuleb seega kodifitseerimise analüüsis hinnata, 

ühtlasi määrates selle, kui suurest haginõudest alates Eesti sellist õigust kasutada võiks. Laeva 

aresti aluseks oleva haginõude summa on tsiviilkohtumenetluse seadustiku235 § 388 lõike 2 järgi 

alates 640 eurost. See summa võib olla ka suurem, kuid peaks olema üks nii laeva sadamas 

arestimiseks kui laeva läbisõidul arestimiseks. 

 

e) Kinnipeetud laeva kaitseõiguste reguleerimine 

Laevade kinnipidamise õigusega seondub võimalik vajadus Eesti õiguses sätestada mereõiguse 

konventsiooni artiklis 292 sätestatud kaitseõigused kinnipeetud laeva suhtes, kui Eesti asutused 

on teise mereõiguse konventsiooni osalisriigi lipu all sõitvat laeva kinni pidades väidetavalt 

eiranud konventsiooniga kehtestatud nõuet laev ja laevapere pärast põhjendatud kautsjoni või 

muu rahalise tagatise üleandmist viivitamata vabastada. 

Mereõiguse konventsiooni art 292 lõige 1 sätestab, et kui osalisriigi asutused on teise osalisriigi 

lipu all sõitvat laeva kinni pidades väidetavalt eiranud konventsiooniga kehtestatud nõuet laev ja 

laevapere pärast põhjendatud kautsjoni või muu rahalise tagatise üleandmist viivitamata 

vabastada, võib kinnipidamisest vabastamise küsimuse anda poolte kokkulepitud kohtusse või 

vahekohtusse. Kui sellist kokkulepet kinnipidamisest arvates 10 päeva jooksul ei saavutata, 

antakse see küsimus kohtusse või vahekohtusse, mida mereõiguse konventsiooni artikli 287 

alusel tunnustab kinnipidaja osalisriik, või Rahvusvahelisse Mereõiguse Kohtusse, kui pooled ei 

lepi kokku teisiti. Artikli 292 lõike 4 järgi täidavad laeva kinni pidanud riigi asutused viivitamata 

                                                 
235 Tsiviilkohtumenetluse seadustik. – RT I, 19.03.2015, 27. 
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kohtu või vahekohtu otsuse laeva või laevapere vabastamise kohta, kui kohtu määratud kautsjon 

või muu rahaline tagatis on üle antud. 

Eeltooduga seonduvalt tuleb ühtlasi kaaluda Eesti diplomaatilise kaitse osutamise reguleerimist 

välismaal kinnipeetud Eesti lipu all sõitvatele laevadele ja laevaperedele. Seni võib selles osas 

juhinduda Välisministeeriumi põhimääruse236 § 13 p-s 4 sätestatust, mille järgi Välisministeerium 

kaitseb Eesti riigi, kodanike, elamisloa alusel Eestis elavate isikute ja juriidiliste isikute huve ning 

õigusi välisriigis konsulaarseaduse237 kohaselt. Samas võib sellega seoses vajada reguleerimist 

küsimus Eesti diplomaatilise kaitse osutamisest välisriigi kodanike suhtes, kes on osa Eesti lipu 

all sõitvate laevade laevaperest.238 

 

(ii) Ülevaade huvigruppide ettepanekutest 

Kaitseministeerium: 

- „Rahvusvahelise mereõiguse ja Eesti riigisisese õiguse kooskõla vajab kindlasti täpsemat 

analüüsi. Õigusaktides leidub lahknevusi ja vastuolusid nii rahvusvahelise õigusega kui 

riigisiseste õigusaktide vahel. Mõnedeks olulisemateks teemadeks seoses rahvusvahelise 

õigusega on siin kaldariigi pädevused majandusvööndis ning rahumeelse läbisõiduõigus 

sisemerest ja territoriaalmerest.“ 

- „A. Loti probleemipüstituses on välja toodud UNCLOS-es sätestatud rahumeelse 

läbisõidu õiguse ja Eesti riigisiseses õiguses kehtestatud teavitamiskohustuse võimalik 

vastuolu. Selles osas võiks kujundada täpsema riigipoolse arusaama, kas vastuolu esineb 

või mitte ning kas meie riigisisene õigus vajab ses osas täiendamist.“ 

Veeteede Amet (suulised kommentaarid kohtumisel 18.06.2015): 

- Välisriikide sõjalaevade rahumeelsesse läbisõitu puutuv kuulub Kaitseministeeriumi 

valdkonda, Veeteede Ametil selles küsimuses seisukoht puudub. 

- „Väinamerest ei peaks saama niisama läbi sõita, kasvõi juba ohutuse ja merekeskkonna 

kaitse aspektist lähtuvalt. Kui seni ei ole probleeme olnud, siis jätame nii.“ 

                                                 
236 Välisministeeriumi põhimäärus. – RT I 2004, 44, 314. 
237 Konsulaarseadus. – RT I 2009, 29, 175. 
238 Vt ka “Volga” (Russian Federation v. Australia), Prompt Release, Judgment, ITLOS Reports 2002, p. 10. 
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Siseministeerium: 

- „Siseministeeriumi hinnangul ei saa analüüsist välja jätta mereõiguse kodifitseerimise 

lähteülesandes [mõeldud on lähteülesande esialgseid probleemipüstitusi – A.L.] esitatud 

punkti 3 (rahumeelse läbisõidu õigus Eesti sisemeres ja sisevetesse sisenemise kord). 

Mereõiguse kodifitseerimisel tuleks käsitleda mereõigust tervikuna ning läbisõidu õigus 

on seejuures olulise tähtsusega. Lisaks käsitleb mereõiguse kodifitseerimise lähteülesanne 

rahumeelse läbisõidu õigust Eesti territoriaalmeres (punkt 4.2) ning Siseministeeriumi 

hinnangult tuleks mereõiguse kodifitseerimise raames analüüsida läbisõiduõigust 

tervikuna.“ 

 

Kommentaar huvigruppide ettepanekute kohta: huvigruppide ettepanekud on põhjendatud ja 

nendega tuleb arvestada kodifitseerimise analüüsi koostamisel. 

 

2.2.4. Välisriigi laevade sissepääs sadamatesse 

(i) Revisjoni objekt 

a) Analüüsi etapi üldeesmärk 

Arengukavas „Eesti merenduspoliitika 2012-2020“ on seoses uue sadamaseaduse jõustumisega 

10. septembril 2009 ning meresõiduohutuse seaduse pideva ajakohastamisega leitud, et 

sadamateenuste osutamise õiguslikku raamistikku võib pidada ajakohaseks.239 Merevööndite 

valdkonnas on kodifitseerimise analüüsi eesmärgiks hinnata aga lähemalt Eesti seaduste alusel 

välisriikide laevade Eesti sadamatesse sisspääsu õiguste vastavust Eesti õigustele ja kohustustele 

välislepingute alusel. 

Analüüs peab vastama HÕNTE üldistele nõuetele väljatöötamiskavatsuse kohta. See tähendab, et 

analüüs peab sisaldama ka probleemide ja nende lahendusvariantide õigusvõrdlevat analüüsi ja 

eelistatavat lahendust koos põhjendusega. Analüüsis tuleb hinnata Eesti seadustes sätestatud 

välisriikide laevade sadamasse sissepääsu õiguste kooskõla rahvusvahelise õigusega, s.h 

                                                 
239 Eesti merenduspoliitika 2012–2020, op. cit., lk 48. 
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võrdluses teiste riikide, nagu Suurbritannia, Soome, Rootsi ja Läti praktikaga. Analüüsis tuleb 

käsitada muu hulgas alljärgnevaid küsimusi. 

 

b) Välisriikide laevadele sadamate sulgemise õigus 

Mereõiguse konventsioonis ei ole sätestatud välisriikide laevade suhtes üldist õigust sadamatesse 

sissesõiduks. Mereõiguse konventsioon näeb artiklis 255 ette riikidele kohustuse lihtsustada oma 

õigusaktide kohaselt pääsu sadamatesse ainult teaduslaevadele. Rannikuriikidel on seega teatav 

diskretsiooniõigus sadamatesse sissesõidu reguleerimisel, mis jätab neile suurema vabaduse 

vajadusel proportsionaalsuse ja diskrimineerimise keelu nõudeid järgides sadamate sulgemiseks. 

Sellest hoolimata on riigid merekaubanduse edendamiseks sageli sätestanud siseriiklikus õiguses 

või kahepoolsetes lepingutes vastastikkuse põhimõtte alusel sadamatesse vaba sissesõidu õiguse. 

Rahvusvaheline kohtupraktika ei ole järjepidev küsimuses, kas välisriikide laevadel on vaba 

sissesõidu õigus sadamatesse. Aramco asjas 1958. aastal arbitraažitribunal sellist õigust jaatas, 

leides et sadamaid võib sulgeda üksnes juhul, kui rannikuriigi elulised huvid seda nõuavad.240 

Erialakirjanduses on selline seisukoht põhjustanud vastakaid arvamusi.241 Churchill ja Lowe on 

märkinud, et kuigi üldiselt lähtutakse eeldusest, et välisriigi kaubalaevad saavad siseneda 

rannikuriigi rahvusvahelistesse sadamatesse, on väga kaheldav, et selline üldine hea tava on 

omandanud õiguse jõu rahvusvahelise tavaõiguse alusel.242 Samuti tuleb silmas pidada, et ajal, 

mil Aramco asjas otsus langetati, oli ainuüksi Nõukogude Liidus kui ühes mõjukamas mereriigis 

enamus sadamaid välisriigi laevadele suletud. Läänemeres olid rahvusvaheliseks laevasõiduks 

avatud vaid Klaipeda, Leningradi, Tallinna, Pärnu, Riia, Ventspilsi, Viiburi ja Võssotski 

sadamad.243 Aramco otsuse tegemise ajal ühetaoline praktika rahvusvahelise tavaõiguse mõttes 

sadamate avatuse põhimõtte suhtes seega puudus. 

Tänapäevalgi on Erik Jaap Molenaar riikide praktika ja rahvusvaheliste lepingute hindamisel 

leidnud, et rahvusvahelises õiguses üldist õigust sadamatesse sissesõiduks ei ole.244 Ka 

Rahvusvaheline Kohus on märkinud, et suveräänsuse põhimõttest tulenevalt võivad rannikuriigid 
                                                 
240 Saudi Arabia v. Arabian American Oil Co. (Aramco), Arbitration Tribunal (1958), 27 Intl. L. Rep. 117 (1963), p. 
212. 
241 Vt L. B. Sohn, J. E. Noyes, E. Franckx, K. Juras. (eds) Cases and Materials on the Law of the Sea. Leiden 2014, 
lk 353-354. 
242 Churchill, Lowe, op. cit., lk 52. 
243 A. Uustal, op. cit.,, lk 43. 
244 E. J. Molenaar. Coastal State Jurisdiction Over Vessel-source Pollution. Dordrecht 1998, lk 101. 
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reguleerida sissepääsu oma sadamatesse (it is „by virtue of its sovereignty that the coastal State 

may regulate access to its ports“).245 Näiteks Venemaa Föderatsioon on 1998. a sisevete, 

territoriaalmere ja külgvööndi seaduse246 art 5 lõikes 2 sätestanud selgelt, et sadamate avamise 

välisriikide laevadele otsustab valitsus. 

Erialakirjanduses leitakse, et rannikuriigil on õigus muu hulgas juhul, kui piirangud ei ole 

ebamõistlikud ega diskrimineerivad, vajadusel sadam välislaevadele sulgeda või takistada 

välislaeva sisenemist oma sisevetesse, kui ta peab sellist laeva näiteks tuumajõul navigeerimise 

tõttu ohtlikuks.247 Samuti on Eestil laevade ringlussevõtu määruse248 art 11 lõike 3 alusel õigus 

mitte lubada laeva oma sadamatesse või jurisdiktsiooni all olevatesse avamereterminalidesse 

juhul, kui laev ei esita Eesti ametiasutustele vastavalt vajadusele ja selliste ametiasutuste 

nõudmisel kas ohtlike materjalide sertifikaati või laeva ringlussevõtuks valmisoleku sertifikaati. 

Rannikuriigil on ka õigus või rahvusvahelisest õigusest tulenev kohustus laevu mitte lubada 

sadamast väljuda (s.h. laeva kinni pidades või arestides), kui need on näiteks rikkunud tolli- või 

immigatsioonieeskirju, põhjustanud naftareostuse või eksinud rahvusvaheliste meresõidu ohutuse 

nõuete vastu.249 Enne omariikluse katkemist oli Eestis tavaks teha välisriigi sõjalaevale 

sadamakapteni või muu valitsuse esindaja hoiatusest hoolimata korduva sadama määruse 

rikkumise peale „ettepanek sadamast viibimata lahkuda“.250 

Sadamate sulgemine saab toimuda laialdase kaalutlusõiguse alusel,251 m.h avaliku korra ja 

tervishoiu tagamise, poliitilistel või riigi n-ö eluliste huvide kaitsmise eesmärgil.252 Näiteks 

sulges Kanada aprillis 2002 oma sadamad Eesti laevadele, sest Eesti kalalaevad ei järginud 

Kanada vetes kalapüügikvoote; Kanada nõustus sama aasta novembris Londonis saavutatud 

                                                 
245  Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, I.C.J. Reports 1986, p. 111, para 213. 
246 Federal Act on the internal maritime waters, territorial sea and contiguous zone of the Russian Federation. Vastu 
võetud 16.07.1998, jõust. 31.07.1998. Kättesaadav: 
http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/STATEFILES/RUS.htm (01.07.2015). 
247 Rothwell, Stephens, op. cit., lk 55. Lindpere 2003, op. cit., lk 45. 
248 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1257/2013 laevade ringlussevõtu kohta ning määruse (EÜ) nr 
1013/2006 ja direktiivi 2009/16/EÜ muutmise kohta. Kättesaadav: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:330:0001:0020:ET:PDF (01.08.2015). 
249 Lindpere 2003, op. cit., lk 45. 
250 Piip 1926, op. cit., lk 13. 
251 Churchill, Lowe, op. cit., lk 52. 
252 N. Klein. Maritime Security and the Law of the Sea. Oxford 2011, lk 67. 
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kokkuleppe alusel avama oma sadamad Eesti laevadele tingimusel, et Kanada vaatlejad 

paiknevad Eesti kalalaevadel.253 

Eeltoodust lähtuvalt vajab Eesti õiguses reguleerimist, kes ja kuidas Eesti sadamate välisriikide 

laevadele avamise üle otsustab. See võib hõlmata Kanada poolt Eesti laevade suhtes kehtestatud 

sissesõidukeelu näol ka võimalust teatud põhjendatud juhtudel ka sadamate sulgemiseks üksnes 

mõne riigi laevadele. Siinkohal tuleb arvestada ka rahvusvahelisest ja Euroopa Liidu õigusest 

tulenevate piirangutega, nagu ka Eesti sõlmitud kahepoolsete kokkulepetega selles valdkonnas.254  

 

c) 1923. a Genfi konventsioonist tulenevad nõuded välisriikide laevade 

sissepääsu õiguse suhtes Eesti sadamatesse 

Tulenevalt asjaolust, et mereõiguse konventsioon ei sätesta välisriikide laevadele vaba sissesõidu 

õigust rannikuriigi sadamatesse, omab jätkuvalt olulist tähtsust 1923. a sõlmitud Genfi 

konventsioon ja statuut sadamate rahvusvahelise režiimi kohta.255 1923. a konventsioon ei ole 

samas riikide poolt laialdaselt ratifitseeritud. Sedakaudu ilmestab ka 1923. a Genfi konventsioon 

riikide huvi laialdase kaalutlusõiguse säilitamiseks sadamate sulgemise üle otsustamisel. 1923. a 

konventsiooni osapoolteks olid enne Teist maailmasõda vaid 23 riiki, s.h. Läänemere riikidest 

Eesti, Rootsi, Taani ja Saksamaa.256 Leedu on konventsiooni allkirjastanud, kuid mitte 

ratifitseerinud.257 Teise maailmasõja järel on konventsiooniga ühinenud 21 riiki, kelle sekka ei 

kuulu Läänemere riike Soomet, Venemaa Föderatsiooni, Lätit, Leedut ega Poolat.258 

1923. a konventsiooni statuudi artikli 2 järgi peab Eesti tagama selle konventsiooni osalisriikide 

laevade suhtes sadamas võrdse kohtlemise oma laevadega. See hõlmab m.h sadamasse 

juurdepääsu vabadust ja sadama kasutamist. Sellest tuleneb, et Eesti merevööndite 
                                                 
253 Postimees. Eesti laevad võivad taas pääseda Kanada sadamatesse. 22.11.2002. Kättesaadav: 
http://w3.ee/openarticle.php?id=11604&lang=est (01.07.2015). 
254 Vt nt Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse mereveokokkulepe. 24.09.2008 Tallinn, jõust. 
18.12.2008. 
255 Convention and Statute on the International Régime of Maritime Ports. Genf 09.12.1923, jõust. 26.07.1926. 
Kättesaadav: http://cil.nus.edu.sg/1923/1923-convention-and-statute-of-the-international-regime-of-maritime-ports/ 
(01.07.2015) 
256 United Nations Treaty Collection, Convention and Statute on the International Régime of Maritime Ports. - 
Ratifications or definitive accessions. Kättesaadav: 
https://treaties.un.org/pages/LONViewDetails.aspx?src=LON&id=558&chapter=30&lang=en (01.07.2015). 
257 Samas, Signatures or accessions not yet perfected by ratification. 
258 Samas, Actions subsequent to the assumption of depositary functions by the Secretary-General of the United 
Nations. 
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õigusraamistiku kodifitseerimise käigus välisriikide laevade sadamatesse sissepääsu piiramise 

reguleerimise korral tuleb arvestada ka Eesti lepingulistest kohustustest (prima facie 1923. a 

konventsioonist) ja laiemalt rahvusvahelisest mereõigusest tulenevate eranditega. 

 

(ii) Ülevaade huvigruppide ettepanekutest 

Puuduvad. 

 

2.2.5. Merepääste 

(i) Revisjoni objekt 

a) Analüüsi etapi üldeesmärk 

Kodifitseerimise analüüsis tuleb vajadusel hinnata mere-, aga võimalik, et ka lennupäästet 

reguleeriva Eesti õigusraamistiku lihtsustamise ja täiendamise vajadust ning kooskõla 

rahvusvahelise õigusega. Reostustõrjet käsitatakse lähteülesande merekeskkonna kaitse alases 

peatükis. Merepääste õigusraamistiku korrastamine mereõiguse kodifitseerimise käigus on hetkel 

siiski küsitav, sest Siseministeerium on sellega juba alustanud (vt lähemalt allpool huvigruppide 

esitatud ettepanekute kohta). Tegemist on Siseministeeriumi kinnitusel pakilise õigusloomelise 

küsimusega, mille lahendamine võib olla mõistlikum korraldada lahus kodifitseerimise 

viieaastasest perspektiivist. Lennupääste alase õigusraamistiku korrastamine on samuti kaheldav, 

sest tegemist ei ole otseselt mereõigusesse puutuva valdkonnaga. 

 

Analüüs peab vastama HÕNTE üldistele nõuetele väljatöötamiskavatsuse kohta. See tähendab, et 

analüüs peab sisaldama ka probleemide ja nende lahendusvariantide õigusvõrdlevat analüüsi ja 

eelistatavat lahendust koos põhjendusega. Analüüsi koostamisel merepääste õiguslikku 

raamistikku puutuvas tuleb selle käigus hinnata võrdlevalt ka teiste riikide, nagu Suurbritannia, 

Soome, Rootsi ja Läti, regulatsioone merepäästesse puutuvas. Analüüsis tuleb käsitada vajadusel 

muu hulgas alljärgnevaid küsimusi. 
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b) Mere- ja lennupääste lepinguline raamistik 

Merepäästet reguleerivaks olulisimaks normiks mereõiguse konventsioonis on artikkel 98. Selle 

lõike 1 järgi peab Eesti nõudma, et tema lipu all sõitva laeva kapten, seadmata ohtu laeva, 

meeskonda või reisijaid, osutab abi igale merehädalisele ja pärast abivajadusest teadasaamist 

suundub võimalikult kiiresti merehädalist päästma, kui seda võib temalt mõistlikult eeldada. 

Samuti peab laeva kapten osutama pärast laevakokkupõrget abi teisele laevale, selle meeskonnale 

ja reisijatele ning teatama teisele laevale oma laeva nime, kodusadama ning lähima külastatava 

sadama nime. Mereõiguse konventsiooni art 98 lõige 2 kohustab Eestit toetama merel ja selle 

kohal tegutseva tõhusa otsimis- ja päästeteenistuse loomist, käigushoidmist ja hooldamist ning 

tegema vajaduse korral selleks naaberriikidega piirkondlike kokkulepete alusel koostööd. 

Olulisemateks merepäästet reguleerivateks rahvusvahelisteks lepinguteks mereõiguse 

konventsiooni kõrval on rahvusvaheline mereotsingute ja -pääste 1979. aasta konventsioon,259 

rahvusvaheline konventsioon inimelude ohutusest merel260 ja vara merepääste konventsioon,261 

nagu ka rahvusvahelise mereliikluse hõlbustamise konventsioon262 (6. jagu, p-d 6.8-6.10).263 

Lennuotsinguid ja –päästet reguleerivaks olulisemaks rahvusvaheliseks lepinguks on 1944. a 

Chicago konventsioon koos selle lisaga 12.264 Eesti on nende lepingute osalisriigiks. Samas on ka 

arengukavas „Eesti merenduspoliitika 2012-2020“ märgitud, et: „Eestis pole regulaator 

õiguslikult määranud, milline institutsioon vastutab nende konventsioonide rahvusvaheliste 

normide rakendamise eest. Konventsioonide täielikuks ja lõplikuks rakendamiseks on vaja üle 

                                                 
259 Rahvusvaheline mereotsingute ja -pääste 1979. aasta konventsioon. Hamburg 27.04.1979, jõust. 22.06.1985. - RT 
II 2001, 11, 56. 
260 International Convention for the Safety of Life at Sea. London 01.11.1974, jõust. 25.05.1980. – RT II 2001, 22, 
117. 
261 Vara merepääste 1989. aasta rahvusvaheline konventsioon. London 28.04.1989, jõust. 14.07.1996. - RT II 2001, 
19, 102. 
262 Rahvusvahelise mereliikluse hõlbustamise konventsioon. London 09.04.1965, jõust. 05.03.1967. - RT II 2002, 3, 
6. 
263 Samuti on asjassepuutuvad järgmised õigusaktid:  Resolution A.773(18) on Enhancement of safety of life at sea 
by the prevention and suppression of unsafe practices associated with alien smuggling by ships; Resolution 
A.871(20) on Guidelines on the allocation of responsibilities to seek the successful resolution of stowaway cases; 
Resolution A.867(20) on Combating unsafe practices associated with the trafficking or transport of migrants by sea; 
IMO Global SAR Plan. SAR.8/Circ.1; United Nations Convention relating to the Status of Refugees (ja selle 1967.a 
protokoll); UN Convention against Transnational Organized Crime ja selle protokollid; MSC/Circ.896/Rev.1 on 
Interim measures for combating unsafe practices associated with the trafficking or transport of immigrants by sea. 
264 Annex 12 – Search and Rescue. 
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vaadata kehtiv õigusruum ja vajadusel muuta ja/või kehtestada uusi õigusakte.“265 [algupärane 

rõhutus – A.L.] 

Eesti on sõlminud ka kahepoolseid mere- ja lennupääste koostöökokkuleppeid naaberriikide 

Soome, Rootsi ja Lätiga.266 Samas puudub Eestil selline kokkulepe Venemaa Föderatsiooniga. 

Selle sõlmimine oleks oluline kahe riigi vahelist pikka veepiiri ja sellest tulenevaid merepääste 

koostöövõimalusi silmas pidades. Sellise lepingu sõlmimise vajadusele juhiti tähelepanu juba 

2012. aastal arengukavas „Eesti merenduspoliitika 2012–2020“.267 

 

c) Merepääste alase Eesti õigusraamistiku lihtsustamine ja täiendamine 

PPVS § 3 lõike 1 punkti 4 järgi on politsei ülesandeks otsingu- ja päästetöö tegemine sise- ja 

territoriaalmeres, majandusvööndis, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning muus piiriveekogus.  

Sama sätte lõike 41 järgi osaleb Päästeamet sellise otsingu- ja päästetöö tegemisel 

päästeseaduses268 sätestatud alustel ja korras. PPA ning Päästeameti koostöö korraldamisel 

lähtutakse kiirema abi põhimõttest, mille järgi reageerib sündmusele esimesena lähim vastavat 

varustust omav üksus. 

PPVS-i täiendati 2012. aastal peatükiga 51 vabatahtliku merepääste kohta, mille järgi võib 

merepäästetööle kaasata ka vabatahtlikke merepäästjaid, kes on politsei tegevuses osalemise ajal 

riigivõimu esindajad. Vabatahtlikule merepäästjale esitatavaid nõudeid, nagu ka tema välja- ja 

täiendusõpet reguleerib 2012. a siseministri määrus,269 mille muutmist tuleks sarnaselt PPVS-i 

peatükiga 51 vajadusel kaaluda kodifitseerimise analüüsi koostamisel juhul, kui selleks esineb 

vabatahtliku merepääste regulatsiooni rakendamise järgsete esimeste aastate pinnal praktikas 

esile tulnud probleemide või õiguslike lünkade tõttu vajadus. 

                                                 
265 Eesti merenduspoliitika 2012–2020, op. cit., lk 45. 
266 Eesti Vabariigi valitsuse ja Rootsi Kuningriigi valitsuse vahelise mere- ja lennuotsingute ning -pääste 
koostöökokkuleppe. Tallinn 05.02.2007, jõust. 07.03.2007. - RT II 2007, 5, 18. Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome 
Vabariigi valitsuse vaheline mere- ja lennuotsingute ning mere- ja lennupäästealase koostöö kokkulepe. Tallinn 
09.09.1998, jõust. 01.05.1999. - RT II 1999, 7, 43. Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse mere- ja 
lennuotsingute ning -pääste koostöökokkulepe. Tallinn 03.09.2007, jõust. 02.12.2007. - RT II 2008, 8, 23. 
267 Eesti merenduspoliitika 2012–2020, op. cit., lk 46. 
268 Päästeseadus. – RT I 2010, 24, 115. 
269 Nõuded vabatahtlikule merepäästjale, vabatahtliku merepäästja välja- ja täiendusõppele, vabatahtliku merepäästja 
tunnistusele ja vabatahtliku merepäästja eritunnusele ja selle kandmise korrale. - RT I, 18.09.2012, 1. 
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Otsingu- ja päästetööde kord Eesti merealal ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning muus 

piiriveekogus on PPVS § 3 lõike 5 alusel sätestatud 2002. aastal jõustunud valitsuse määruses.270 

Selles määruses ei ole aga sisuliselt eristatud mere- ja lennupäästet ning valdkond on tervikuna 

reguleeritud üldsõnaliselt (vt ka Siseministeeriumi ettepanekud allpool). Ka arengukavas „Eesti 

merenduspoliitika 2012-2020“ on leitud, et: „Rahvusvaheliste kohustuste täitmise ja 

organisatsiooni/teenistuste harmoonilise arengu jälgimiseks [on vajalik] piisavate, seadusest 

tulenevate volitustega lennu- ja merepääste alase koordineeriva nõukogu moodustamine (SAR 

nõukogu). Nõukogu esimene ülesanne on merepääste alase vastutuse määramine, 

konkretiseerimine, ideoloogia hallist tsoonist väljatoomine ja visiooni kujundamine. Õigusliku 

aluse loomiseks on vajalik välja töötada merepääste seadus. Samuti tuleb kehtestada nõuded 

merepääste organisatsioonile, teenistusele, võimekustele, personalile jne. /.../ IMO ja ICAO 

konventsiooni regulatsioonide rakendamiseks antud õigusaktid on puudulikud, õiguslikus 

kitsikuses ja lünklikud.“271  

Lähtuvalt vajadusest tagada inimelude kaitseks selge õiguslik raamistik, s.h asutuste kohustuste ja 

vastutuse osas, tuleks kodifitseerimise analüüsis vajadusel hinnata võimalusi Eesti mere-, aga 

välistatud ei ole, et ka lennupääste regulatsiooni täiendamiseks eelnimetatud detailsete 

rahvusvaheliste lepingute alusel. Analüüsis tuleks hinnata ka seda, kas merepääste põhjalikuma 

reguleerimise korral oleks seda sarnaselt Soomega272 põhjendatud teha uues seaduses. 

 

(ii) Ülevaade huvigruppide ettepanekutest 

Siseministeerium: 

-  „Siseministeeriumi hinnangul peaks mereõiguse kodifitseerimine hõlmama kogu 

merendusvaldkonda, sealhulgas merepiiride valve, mere- ja lennupääste, reostustõrje, 

avaliku korra tagamist merel. Mereõiguse kodifitseerimisele tuleb läheneda 

merendusvaldkonna üleselt (sh hõlmates riigipiiride ja avaliku korra tagamise temaatikat 

                                                 
270 Otsingu- ja päästetöö, sealhulgas merereostuse avastamise ja likvideerimise kord Eesti merealal ning 
piiriveekogus. - RT I, 11.09.2012, 12. 
271 Eesti merenduspoliitika 2012–2020, op. cit., lk 45, 60. 
272 Vt Meripelastuslaki. - 30.11.2001/1145. Kättesaadav: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011145 
(01.08.2015). 
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merealadel), sest valdkonnad on omavahel tihedalt seotud ja vajavad terviklikku 

käsitlemist.“ 

- „Siseministeerium[i] hinnangul peaks merepääste, sealhulgas lennupääste regulatsiooni 

ülevaatamine olema mereõiguse kodifitseerimise osa. Reguleerimist vajab lennupääste 

valdkond. Samuti tuleks selgelt välja tuua, mille järgi eristatakse lennu- ja merepäästet 

ning teha kindlaks ja määratleda lennu- ja merepääste järelevalve osa ning selgitada välja 

mõlema vastutusalad (hetkel segane ja otseselt reguleerimata). Vajalik on analüüsida 

erinevate asutuste, nii valitsemisala siseste kui ka väliste, kaasamist.“ 

- „Meie hinnangul on puudulik ning ei ole ajakohane mere- ja lennupäästet, reostustõrjet ja 

ka vabatahtlikke merepäästjaid ning merepäästjate koolitamist puudutav regulatsioon. /.../ 

Kehtivas õiguses ei käsitleta mere- ja lennupäästest, vaid otsingu- ja päästetöid ning 

merepäästetöid. Kehtivas õiguses on vajalikud terminid puudu, täiesti katmata on 

lennupääste valdkond. Merepääste valdkonda on reguleeritud, kuid pikemat aega on 

Lennuamet andnud teada, et lennupääste valdkond vajab reguleerimist. Samuti on 

kehtivas õiguses puudulikult reguleeritud erinevate osapoolte kohutused, õigused ja 

vastutus.“ 

- „Siseministeeriumi hinnangul tuleks analüüsida mereõiguse kooskõla rahvusvahelise 

õigusega. Praegusel hetkel on Eestil puudu Hamburgi [mereotsingute ja –pääste] 

konventsiooni Annex 1 ja Chicago [rahvusvahelise tsiviillennunduse] konventsiooni 

Annex 12 analüüsid, mille alusel saame ülevaate olemasolevatest regulatsioonidest ning 

regulatsiooni täiendamise vajalikkusest. Nimetatud konventsioonide analüüside 

läbiviimisega tegeleb praegusel hetkel Politsei- ja Piirivalveamet ning analüüsid valmivad 

käesoleva aasta augustis. Täiendavalt oleks Siseministeeriumi hinnangul vaja analüüsida 

Rahvusvahelist konventsiooni inimelude ohutusest merel (SOLAS) ja ÜRO Mereõiguse 

konventsiooni.“ 

- „Lisaks peavad rahvusvahelise õiguse ja VV määruse nr 237 järgi olema koostatud 

päästetööde päästeplaanid (mere- ja lennupääste plaan ning riiklik reostustõrje plaan) ning 

neid tuleb VV määruse nr 237 § 14 lõike 4 järgi ajakohastada kord aastas, kuid praegusel 

hetkel neid iga-aastaselt ajakohastatud ei ole.“ 
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- „Siseministeeriumi hinnangul võiks mereõiguse kodifitseerimise raames analüüsida 

erinevate ministeeriumite pädevust, kohustusi ning vastutust mereõiguse valdkonnas ning 

seejärel esitada ettepanekuid vastutusvaldkondade paremaks reguleerimiseks. Praegusel 

hetkel ei ole Siseministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 

valitsemisala kirjeldustes välja toodud merendus- ja lennundusvaldkonna tegevusi. 

Merendus- ja lennundusvaldkonna osas vajab ülevaatamist ja analüüsimist 

Siseministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning 

Keskkonnaministeeriumi tegevus- ja vastutusvaldkond.“ 

- „Lisaks toome välja, et 2014. aastal algatas Siseministeerium õigusruumi analüüsi 

koostamise kontrollimaks, kas merepääste reguleerimise eesmärki on võimalik täita 

olemasolevate seaduste muutmise või täiendamisega (korrakaitseseadus, PPVS, 

päästeseadus). Analüüsi tulemused selguvad 2015. aasta III kvartalis, mille järel saame 

esitada täiendavaid ettepanekuid, märkusi mereõiguse kodifitseerimise raames 

käsitletavate teemade osas.“ 

 

Kommentaar huvigruppide ettepanekute kohta: huvigruppide ettepanekud on põhjendatud ja 

nendega tuleb arvestada kodifitseerimise analüüsi koostamisel. Samas on merepääste 

õigusraamistiku korrastamine mereõiguse kodifitseerimise käigus hetkel küsitav, sest nähtuvalt 

eelnevatest kommentaaridest on Siseministeerium sellega juba alustanud. Tegemist on 

Siseministeeriumi kinnitusel pakilise õigusloomelise küsimusega, mille lahendamine võib olla 

mõistlikum korraldada lahus kodifitseerimise viieaastasest perspektiivist. Lennupääste ei seondu 

omakorda otseselt mereõigusega. 

 

2.2.6. Territoriaalmere seadus 

(i) Revisjoni objekt 

a) Analüüsi etapi üldeesmärk 

Analüüsi eesmärgiks on hinnata territoriaalmere seaduse väljatöötamise põhjendatust Eestis. 

1993. aastal jäi territoriaalmere piiri seaduse eelnõu häältega 36 poolt, 38 vastu ja 2 erapooletut 
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Riigikogus vastu võtmata.273 2007. aastal esitati Riigikogule uus merealapiiride seaduse 

eelnõu.274 Kummalgi juhul oli tegemist reaktsiooniliste eelnõudega selles tähenduses, et nende 

oluliseks eesmärgiks oli laiendada Eesti territoriaalmere piiri Soome lahe koridori arvel 12 

meremiilini vastupidiselt 1993. aastal vastu võetud merealapiiride seaduses sätestatuga. 

Territoriaalmere seadus puudub Eestis jätkuvalt, kuigi erialakirjanduses rõhutatakse vajadust 

selle järele.275  

Jättes kõrvale küsimuse Soome lahe (majandusvööndi) koridorist (mis on rahvusvahelise 

mereõiguse ja Eesti lepinguliste kohustuste mõttes põhjendatud) ja selle arvel Eesti 

territoriaalmere laiendamisest 12 meremiilini (mis on poliitiline otsus), vajab hindamist Eestis 

eraldiseisva või mõne teise, näiteks merevööndite seaduse raames territoriaalmere vööndi täpsem 

reguleerimine. Selleks on võimalik eeskuju võtta m.h Venemaa Föderatsiooni sisevete, 

territoriaalmere ja külgvööndi seadusest. 

Analüüsis tuleb hinnata territoriaalmere seaduse vajalikkust rahvusvahelise õiguse alusel ja 

võrdluses teiste riikide, nagu Suurbritannia, Soome, Rootsi ja Läti praktikaga. Analüüs peab 

vastama HÕNTE üldistele nõuetele väljatöötamiskavatsuse kohta. See tähendab, et analüüs peab 

sisaldama ka probleemide ja nende lahendusvariantide õigusvõrdlevat analüüsi ja eelistatavat 

lahendust koos põhjendusega. 

Territoriaalmere reguleerimine Eesti õiguses tähendab mahukat õigusloomelist tegevust, mille eri 

aspektide esitamine lähteülesandes ei ole võimalik ega mõistlik. Küll aga peab kodifitseerimise 

analüüsis käsitatama muu hulgas alljärgnevaid sellega seonduvaid küsimusi. 

 

b) Eesti territoriaalmere laius 

Mereõiguse konventsiooni artikkel 3 sätestab, et riigil on õigus kehtestada oma territoriaalmere 

laius konventsiooni kohaselt määratud lähtejoonest mõõdetuna kuni 12 meremiili. 2009. aastaks 

                                                 
273 Territoriaalmere seaduse eelnõu teise lugemise jätkamine. VII Riigikogu stenogramm. 10.03.1993. Kättesaadav: 
http://www.riigikogu.ee/index.php?op=steno&stcommand=stenogramm&op2=print&date=731764800&pkpkaupa=1
&paevakord (01.07.2015). 
274 Merealapiiride seaduse eelnõu 3 SE. Tallinn 2007. Kättesaadav: 
http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=61bf6a3e-fe48-9195-b305-944e25f26bf7& (01.07.2015). 
275 H. Lindpere. Maritime Zones and Shipping Laws of the Republic of Estonia: Some Selected Critique. – R. Värk 
(ed). Estonian Law Reform and Global Challenges: Essays Celebrating the Tenth Anniversary of the Institute of 
Law, University of Tartu. Tartu 2005, lk 17. 
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olid mereõiguse konventsiooni artikli 3 alusel kehtestanud 150 rannikuriigist 137 ehk 91% kuni 

12 meremiili laiuse territoriaalmere, neli riiki vähem kui kuni 12 meremiili laiuse territoriaalmere 

ja üheksa riiki üle 12 meremiili laiuse territoriaalmere. Viimastest on seitse riiki – Benin, Kongo 

Vabariik, Ecuador, El Salvador, Libeeria, Peruu, Somaalia – kehtestanud vastuolus mereõiguse 

konventsiooni artikliga 3 ja tavaõigusega 200 meremiili laiuse territoriaalmere.276 

MPS § 6 kohaselt on territoriaalmere laius 12 meremiili, kuid laiuse osas võib teha erandeid, 

lähtudes rahvusvahelistest konventsioonidest ja lepingutest naaberriikidega. Merealapiiride 

seaduse ettevalmistavate materjalide järgi oli eelnõu §-s 7 algselt sätestatud mereõiguse 

konventsiooni §-st 3 lähtuvalt, et territoriaalmere laius võib olla „kuni 12 meremiili“.277 

Riigikogu riigikaitsekomisjon oli selle aga välja hääletanud.278 Sellest tingimusest loobumise 

tulemusel ei ole MPS §-i 6 grammatiliselt tõlgendades välistatud ka 12 meremiilist laiema 

territoriaalmere kehtestamine erandlikes paigus.279 

Merealapiiride seadust oleks põhjendatud muuta selliselt, et selle sõnastus oleks selgemalt 

kooskõlas mereõiguse konventsiooni artikliga 3. Nimetatud normis on sätestatud, et riigil on 

õigus kehtestada oma territoriaalmere laius konventsiooni kohaselt määratud lähtejoonest 

mõõdetuna kuni 12 meremiili.  

Riigikaitsekomisjoni kunagine soov välistada sõna „kuni“ kasutamine asjassepuutuvas sättes 

seondus tõenäoliselt asjaoluga, et Eesti merepiirid tulid rahvusvahelistes lepingutes 

naaberriikidega alles kokku leppida ja ei olnud selge, kas ennekõike Liivi lahes jääks Eesti 

merepiir kuni 12 meremiili kaugusele lähtejoontest. Tänaseks on selge, et Eesti territoriaalmeri ei 

ole Liivi lahes ega mujal lähtejoontest mõõdetuna üheski punktis üle 12 meremiili lai. Sirgetest 

lähtejoontest maismaa poole jäävad merealad ei ole territoriaalmereks, vaid mereõiguse 

konventsiooni mõttes siseveteks. Seetõttu võib Eesti igasuguste tagajärgedeta sätestada MPS §-s 

6 kooskõlas rahvusvahelise mereõiguse alusnormiga, et territoriaalmere laiuseks on kuni 12 

meremiili. 

 

                                                 
276 Virginia Commentary, op. cit., lk 72. 
277 T. Velliste selgitused merealapiiride seaduse eelnõu teisel lugemisel, op. cit. 
278 Ibid. 
279 Vt T. Velliste selgitused merealapiiride seaduse eelnõu esimesel lugemisel. VII Riigikogu stenogramm, 
21.01.1993. Kättesaadav: 
http://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand=stenogramm&date=727603200&pkpkaupa=1&paevakord=190000
0278 (01.07.2015). 
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c) Laevateed 

Meresõiduohutuse tagamiseks võib rannikuriik vajaduse korral nõuda rahumeelse läbisõidu 

õigust kasutavatelt välisriikide laevadelt ettenähtud laevateede ja liikluseraldusskeemide 

kasutamist. Esmajoones tankeritelt, tuumajõuseadmega või radioaktiivset materjali või muid 

ohtlikke või kahjulikke aineid või materjale vedavatelt laevadelt võib mereõiguse konventsiooni 

artikli 22 alusel nõuda, et nad läbisõidul liiguksid ainult mööda ettenähtud laevateid. Mereõiguse 

konventsiooni art 24 lõike 2 järgi tuleb laevateed ja liikluseraldusskeemid rannikuriigil tähistada 

nõuetekohaselt avalikustatud kaartidel. Neid kehtestades peab rannikuriik arvestama pädeva 

rahvusvahelise organisatsiooni (IMO) soovitusi, rahvusvahelises meresõidus tavaliselt 

kasutatavaid laevateid, laevade ja laevateede erisusi ning liiklustihedust. 

RiPS § 13 lõige 8 sätestab, et territoriaalmeres, kus on kehtestatud laevateed ja laevaliikluse 

eraldamise skeemid, peab välisriigi laev liikuma piki neid teid või kasutama liikumisel neid 

skeeme. Hindamist vajab, kas olemasolevad välisriikide laevade kasutatavad laevateed Eesti 

territoriaalmeres on asukoha poolest optimaalseimad ja kas oleks põhjendatud uute laevateede 

reguleerimine Eesti territoriaalmere õigusraamistikus. 

 

d) Teaduslikud mereuuringud 

Mereõiguse konventsiooni artikli 245 järgi on oma suveräänsust teostavatel rannikuriikidel 

ainuõigus reguleerida, lubada ja korraldada teaduslikke mereuuringuid oma territoriaalmeres. 

Teaduslikke mereuuringuid võib teha ainult rannikuriigi otsesel nõusolekul ja tema määratud 

tingimustel. 

Eestis on reguleeritud teaduslikud mereuuringud majandusvetes, kuid reguleerimata on need 

mandrilaval (mandrilava seadus on välja töötamata) ja territoriaalmeres. Lähtuvalt mereõiguse 

konventsiooni artiklist 245 vajab seega hindamist territoriaalmeres, aga ka mandrilaval 

teostatavate teaduslike mereuuringute korra reguleerimine Eesti õiguses. Lisaks vajab 

kodifitseerimise järgnevates etappides, s.h analüüsis, põhjalikku ülevaatamist ja vajadusel 

muutmist 1993. aastal enne mereõiguse konventsiooni jõustumist kehtestatud teaduslike 

mereuuringute tegemise kord majandusvööndis (vt lähemalt ka Välisministeeriumi kommentaarid 

p-s 2.2.8). 
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e) Territoriaalmere ja sisevete põhja ning nende all asuva maapõu 

reguleerimine 

Sisevete põhjas ja nende all asuvas maapõues peituvad loodusvarad ja loodusressursid on PS § 5 

mõttes „rahvuslik rikkus“, mille uurimise, säilitamise, kasutamise, püüdmise või kaevandamise 

õigusliku raamistiku kehtestamine on täielikult riigi pädevuses.280 Riigi suveräänsust piirab 

siinkohal vaid rannikuriigi territooriumilt lähtuva piiriülese keskkonnareostuse suhtes kohalduv 

rahvusvahelisest keskkonnaõigusest ja riigivastutusest tulenev õiguslik raamistik.281 Maavara 

leiukoha paiknemisel piiriülesel alal on tegemist jagatud loodusressurssiga. Sellisel juhul on 

otstarbekas kehtestada erirežiim. Näiteks Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise 

Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu (ratifitseerimata) artikkel 4 sätestab, et juhul 

kui avastatakse mõlemal pool piirijoont paiknev maavara leiukoht (lasund), püüavad pooled 

saavutada kokkuleppe leiukoha kõige efektiivsemate ühiste töötlemismeetodite ja maavara 

kaevandamisviiside kohta, tagades nõuetekohaste, 1992. aasta Läänemere piirkonna 

merekeskkonna kaitse konventsioonis282 ettenähtud abinõude kasutuselevõtmise, vältimaks 

merekeskkonna reostust. 

Põhiseaduse kommentaaride järgi hõlmavad loodusvarad ja –ressursid põhimõtteliselt kõiki 

keskkonna põhilisi elemente (õhk, vesi, pinnas, floora, fauna ja nende koostoime) kui ka nende 

komponente (taime- ja loomaliigid, nende looduslikud elupaigad, maastikuelement, maavara 

jms).283 Riigile kuuluvad territoriaalmeres, selle põhjas ja maapõues seega kõik elus- ning elutud 

ressursid. See rahvuslik rikkus on põhiseaduse preambuli järgi „pandiks praegustele ja tulevastele 

põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus“. Sel eesmärgil võib riik rakendada 

territoriaalmere ja sisevete suhtes keskkonnakaitselisi meetmeid sama ulatuslikult kui 

maismaaterritooriumi suhteski, näiteks keskkonnakaitsealade kehtestamise, merepõhja 

ekspluateerimise keelustamise või kultuuriväärtuslike laevavrakkide kaitsemeetmete 

rakendamisega,284 täites sedakaudu kohustust tagada mereõiguse konventsiooni art 303 lõike 1 

                                                 
280 Rothwell, Stephens, op. cit., lk 75. 
281 Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment. Stockholm 16.0.1972, Principle 21. 
282 Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioon. Helsingi, 09.04.1992, jõust. 17.01.2000. – RT II 1995, 
11, 57. 
283 Merusk jt. PS § 5, komm. 3. – Madise, op. cit. 
284 Rothwell, Stephens, op. cit., lk 74. 
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mõttes  meres leiduvate arheoloogiliste ja ajaloolise väärtusega esemete kaitse. Samuti on 

territoriaalmere põhja reguleerimine oluline ka veealuste torujuhtmete ja kaablite seisukohast. 

Eeltoodust lähtuvalt vajab hindamist Eesti seadustes territoriaalmere ja sisevete põhja ning nende 

all asuva maapõue reguleerimise põhjendatus. 

 

(ii) Ülevaade huvigruppide ettepanekutest 

Kaitseministeerium: 

- „Rahvusvahelise mereõiguse ja Eesti riigisisese õiguse kooskõla vajab kindlasti täpsemat 

analüüsi. Õigusaktides leidub lahknevusi ja vastuolusid nii rahvusvahelise õigusega kui 

riigisiseste õigusaktide vahel. Mõnedeks olulisemateks teemadeks seoses rahvusvahelise 

õigusega on siin kaldariigi pädevused majandusvööndis ning rahumeelse läbisõiduõigus 

sisemerest ja territoriaalmerest.“ 

Siseministeerium: 

- Peab vajalikuks territoriaalmere reguleerimise analüüsimist. 

- „Täiendavalt toome välja, et mereala ruumilise planeerimise pilootprojektide koostamise 

käigus on muuhulgas üles kerkinud küsimus kohalike omavalitsuste õigustest merealadel. 

Avalikud veekogud kuuluvad veeseaduse § 5 lõike 2 alusel riigile. Avalikud veekogud on 

veeseaduse § 5 lõike 1 järgi ka sisemeri ja territoriaalmeri. Veeseaduse ega ka Eesti 

territooriumi Haldusjaotuse seaduse alusel ei ulatu kohalike omavalitsuste territoorium ja 

mistahes muud õigused merealadele. Seetõttu ei ole kohalikel omavalitsustel pädevust 

merealal üldplaneeringu koostamiseks - näiteks hoonestuslubade kooskõlastamiseks jms 

tegevusteks. Samas on näiteks käesoleval ajal koostamisel olevate Hiiu ja Pärnu mereala 

maakonnaplaneeringute raames ilmnenud vajadus anda kohalikele omavalitsustele teatud 

õigused merealal. Kohalikke omavalitsusi enim huvitavad teemad põhinevad eelkõige 

maismaa ja merealade funktsionaalsetel seostel, mille tõttu tõstatati näiteks Pärnu mereala 

planeeringus võimalus määratleda kohalike omavalitsuste planeerimisõigus merealal. 

Alustamaks arutelu kohalike omavalitsuste mereala planeerimisõiguse üle, piiritleti 

mereala ühe meremiili ulatuses rannajoonest. Ulatuse määramisel lähtuti eelkõige 

maismaaga tihedamalt seotud tegevuste tõenäolisest asukohast.  
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Pärnu maakonna mereala planeeringus on välja toodud, et rannajoonest ühe meremiili 

kauguseni ulatuvale merealale võiksid tulevikus laieneda järgmised kohaliku 

omavalitsuse õigused:  

• koostada vajaduse korral üldplaneeringuid, üldplaneeringu teemaplaneeringuid ja 

detailplaneeringuid;  

• kooskõlastada ehitus- ja hoonestuslubade väljastamist;  

• kooskõlastada loodusobjektide kaitse alla võtmist;  

• esitada arvamust muinsuskaitseala moodustamisel ja mälestise kaitse alla võtmise 

menetlemisel.  

Palume võimalusel mereõiguse kodifitseerimise käigus analüüsida kohalike omavalitsuste 

võimalike pädevuste laiendamist merealale ja võrdlusriikide analüüsi puhul tuua välja ka 

selles osas erinevate riikide praktikaid.“ 

- „Märgime täiendavalt, et 1. juulil 2015. aastal jõustus uus planeerimisseadus (edaspidi 

PlanS), mis esmakordselt reguleerib ka mereala ruumilist planeerimist. PlanS § 13 lõike 2 

kohaselt võib üleriigilise planeeringu koostada teemaplaneeringuna (edaspidi mereala 

planeering) merealade ja nendega piirneva rannikuala, samuti majandusvööndi 

planeerimiseks. Planeerimisseadus sätestab ka mereala planeeringu ülesanded ning selle 

menetlemise korra. Lisaks PlanS-le reguleerivad mereala kasutamist ja kasutamise 

lubamist veel ka näiteks ehitusseadustik (jõustus 01.07.2015), veeseadus (muudatused 

jõustusid 01.07.2015) jt seadused. Mereala ruumilise planeerimisega, vette ehitamisega 

(hoonestuslubade andmise menetlus) seonduvalt on 1. juulil 2015. aastal jõustunud 

olulised ja küllaltki suuremahulised muudatused, mille aluseks on olnud praktiline 

kogemus Eestis (Hiiu ja Pärnu mereala planeeringud ja mitmed hoonestuslubade 

menetlused) ning rahvusvaheline kogemus (nt mereala ruumilise planeerimise direktiiviga 

seonduvad projektid jms). Mereõiguse kodifitseerimise raames ei sooviks me avada 

arutelu 1. juulil 2015. aastal jõustunud regulatsioonide muutmiseks ilma olulise, mõjuva 

põhjuseta. Oleme uue regulatsiooniga arvestanud erinevates rahvusvahelistes projektides, 

mereala ruumilise planeerimise ettevalmistamiseks vajalike hangete korraldamisel, 

mereala ruumilise planeerimise protsessi ettevalmistamises, hoonestuslubade taotlustes.“ 
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Välisministeerium: 

- viitab vajadusele reguleerida territoriaal- ja sisemeres teaduslikeks mereuuringuteks loa 

taotlemist. 

 

Kommentaar huvigruppide ettepanekute kohta: huvigruppide ettepanekud on põhjendatud ja 

nendega tuleb arvestada kodifitseerimise analüüsi koostamisel. 

 

2.2.7. Külgvööndi kehtestamine ja välisriigi laeva jälitamisõiguse reguleerimine 

Eestis 

(i) Revisjoni objekt 

a) Analüüsi etapi üldeesmärk 

Analüüsi eesmärgiks on hinnata külgvööndi kehtestamise põhjendatust Eestis ja sellega 

seonduvalt välisriigi laeva jälitamisõiguse täpsema reguleerimise vajadust. Analüüsis tuleb 

hinnata külgvööndi kehtestamise vajalikkust rahvusvahelise õiguse alusel ja võrdluses teiste 

riikide, nagu Suurbritannia, Soome, Rootsi ja Läti praktikaga. Analüüs peab vastama HÕNTE 

üldistele nõuetele väljatöötamiskavatsuse kohta. See tähendab, et analüüs peab sisaldama ka 

probleemide ja nende lahendusvariantide õigusvõrdlevat analüüsi ja eelistatavat lahendust koos 

põhjendusega. Analüüsis tuleb käsitada muu hulgas alljärgnevaid küsimusi. 

 

b) Külgvööndi kehtestamine 

Külgvöönd on Eestis kehtestamata. Külgvööndit reguleerib mereõiguse konventsioonis artikkel 

33. Selle lõike 1 järgi võib Eesti külgvööndi kehtestamisel oma territoriaalmerega külgnevas 

vööndis teha vajalikku kontrolli, et: 

a) vältida oma territooriumil või territoriaalmeres tolli-, maksu-, immigratsiooni- ja 

sanitaarvaldkonna õigusaktide rikkumist; 

b) karistada oma territooriumil või territoriaalmeres toime pandud eespool nimetatud õigusaktide 

rikkumise eest. 
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Mereõiguse konventsiooni art 33 lõike 2 järgi võib külgvöönd ulatuda kuni 24 meremiili 

kaugusele territoriaalmere laiuse mõõtmiseks kasutatavatest lähtejoontest. Praktikas tähendab see 

12 meremiili laiuse territoriaalmere kõrval 12 meremiili laiust külgvööndit. Külgvöönd on seega 

sisuliselt osa majandusvööndist, mitte territoriaalmerest. Sellele vaatamata ei oleks välistatud 

Eesti külgvööndi reguleerimine territoriaalmere seaduse väljatöötamise korral ka territoriaalmere 

õigusraamistikus. 

Analüüsimist vajab Eesti külgvööndi kehtestamise korral ka selle geograafiline ulatus, arvesse 

võttes, et selle kehtestamine Lääne-Eestis asuva majandusvööndi kõrval ka Soome lahe 

majandusvööndi Eesti osas oleks ebasoodus meresõiduvabaduse seisukohast Soome lahe 

koridoris. 

2011. a seisuga olid külgvööndi kehtestanud 89 riiki.285 Nende hulka kuulub Soome, mille 1994. 

aastal kehtestatud külgvöönd ulatub 2 meremiili kaugusele territoriaalmere piirist, kui vastupidist 

ei ole ette nähtud rahvusvahelises lepingus.286 Arvestades, et sisemaariikide arv on ligi 50, kuulub 

Eesti seega vähema osa rannikuriikide sekka, kes ei ole veel külgvööndit kehtestanud. Eeltoodust 

lähtuvalt vajab kodifitseerimise analüüsis hindamist Eesti külgvööndi kehtestamise põhjendatus 

ja selle võimalik ulatus. Selle käigus tuleb arvesse võtta ka laevade jälitamisõiguse regulatsiooni. 

 

c) Välisriigi laeva jälitamisõiguse reguleerimine 

Mereõiguse konventsiooni art 111 lõike 1 järgi on külgvööndi kehtestamine oluline ka 

jälitamisõiguse seisukohast. Rannikuriik võib välisriigi laeva jälitada, kui tema pädeval asutusel 

on alust arvata, et laev on rikkunud tema seadusi või muid õigusakte. Jälitamist saaks Eesti 

külgvööndi kehtestamisel alustada lisaks sellele, kui välisriigi laev või mõni tema paatidest on 

jälitava riigi sisevetes või territoriaalmeres, ka juhul, kui alus asub külgvööndis; väljaspool 

territoriaalmerd või külgvööndit võib jälitamist jätkata ainult siis, kui seda ei ole katkestatud. 

Territoriaalmeres või külgvööndis viibivale välisriigi laevale peatumiskorraldust andev laev ei 

pea ise asuma territoriaalmeres ega külgvööndis. Kui välisriigi laev viibib artiklis 33 määratletud 

                                                 
285 Y. Tanaka. The International Law of the Sea. Cambridge 2012, lk 121. 
286 Vt Soome tolliseaduse § 3 p 1. Tullilaki. – 1466/1994. Kättesaadav: 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19941466 (01.07.2015). 
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külgvööndis, võib jälitama asuda ainult juhul, kui on rikutud õigusi, mille kaitseks on külgvöönd 

kehtestatud. 

Sõltumata jälitamisõiguse laiendamisest külgvööndi kehtestamise kaudu tuleks kaaluda Eesti 

õigusi ülemääraselt kitsendava PPVS § 742 muutmist. Nimetatud sätte järgi võib piiriülene 

jälitamine toimuda üksnes üle maismaapiiride. See on ebamõistlikult piirav jälitamisõiguse suhtes 

merel. Nimelt näeb mereõiguse konventsiooni art 111 lõige 3 ette, et jälitamisõigus lakkab 

kehtimast siis, kui jälitatav laev siseneb oma või kolmanda riigi territoriaalmerre. Piirilepingutega 

määratud Eesti merepiirid nii Soome lahes kui Põhja-Läänemerel piirnevad Soome, Rootsi ja Läti 

ulatuslike majandusvöönditega, mistõttu on Eestil mereõiguse konventsiooni järgi ka neis 

piirkondades vajadusel võimalik jälitamist jätkata. Selline õigus PPA-le tuleb Eesti õiguses 

selgelt sätestada ja ühtaegu PPVS § 742 muutes, tagamaks seaduste vaheline kooskõla. 

 

(ii) Ülevaade huvigruppide ettepanekutest 

Veeteede Amet (suulised kommentaarid kohtumisel 18.06.2015): 

- „Külgvööndi kehtestamise küsimus ei ole Veeteede Ametit puudutanud ega n-ö laual 

olnud. Samas Veeteede Ametil midagi sellise vööndi vastu ka ei ole.“ 

Siseministeerium: 

- Peab jälitamisõiguse reguleerimise analüüsimist vajalikuks. 

 

2.2.8. Majandusvööndi seaduse muutmine, Eesti mandrilava reguleerimine ja Eesti 

huvid süvamerepõhja ning Arktikasse puutuvas 

(i) Revisjoni objekt 

a) Analüüsi etapi üldeesmärk 

Kodifitseerimise analüüsis tuleb hinnata vajadust majandusvööndi seaduse muutmise ja Eesti 

mandrilava reguleerimise järele. Selle käigus tuleb peatuda ka merevööndite seaduse 

väljatöötamise võimalikkusel ja põhjendatusel. Samuti tuleb analüüsida Eesti esindatuse 
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reguleerimise vajalikkust Rahvusvahelises Süvamerepõhja Organisatsioonis ja vaatlejariigiks 

saamise korral ka Arktika Nõukogus. 

Analüüsis tuleb hinnata majandusvööndi ja mandrilava reguleerimist, nagu ka süvamerepõhja 

puutuvat, rahvusvahelise õiguse alusel ja võrdluses teiste riikide, nagu Suurbritannia, Soome, 

Rootsi ja Läti praktikaga. Analüüs peab vastama HÕNTE üldistele nõuetele 

väljatöötamiskavatsuse kohta. See tähendab, et analüüs peab sisaldama ka probleemide ja nende 

lahendusvariantide õigusvõrdlevat analüüsi ja eelistatavat lahendust koos põhjendusega. 

Majandusvööndi ja mandrilava reguleerimine Eesti õiguses tähendab mahukat õigusloomelist 

tegevust, mille eri aspektide esitamine lähteülesandes ei ole võimalik ega mõistlik. Küll aga peab 

kodifitseerimise analüüsis käsitatama muu hulgas alljärgnevaid sellega seonduvaid küsimusi. 

 

b) Majandusvööndi seaduse muutmine 

Majandusvöönd on mereõiguse konventsiooni artikli 55 kohaselt väljaspool territoriaalmerd asuv 

ja sellega külgnev mereala, mille kohta kehtib mereõiguse konventsiooni osas V ettenähtud 

õiguslik erikord. Eesti majandusvöönd piirneb Läti, Rootsi ja Soome majandusvöönditega ning 

Venemaa Föderatsiooni territoriaalmerega. Selle suurus on üle 11 000 km2.287 

Eestil on mereõiguse konventsiooni art 56 lõike 1 järgi oma majandusvööndis: 

a) suveräänne õigus uurida, kasutada, kaitsta ja majandada meres ja merepõhjas ning selle all 

asuvas maapõues leiduvaid elus ja eluta loodusvarasid ning muul viisil vööndi kasutamisel ja 

uurimisel tegutseda, näiteks toota vee-, hoovuse- ja tuuleenergiat; 

b) õigus konventsiooni asjakohaste sätete alusel kohaldada jurisdiktsiooni: 

i) õigus tehissaarte, rajatiste ja seadmestike rajamisele ja kasutamisele; 

ii) õigus teaduslike mereuuringute tegemisele; 

iii) õigus merekeskkonna kaitsmisele ja säilitamisele; 

c) konventsioonis sätestatud muud õigused ja kohustused. 

                                                 
287 Vt Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Strateegilise arengukava „Eesti merenduspoliitika“ koostamise 
ettepanek. Tallinn 2009, lk 2. 
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Mereõiguse konventsiooni art 58 lõike 1 järgi on Eesti majandusvööndis nii ranniku- kui ka 

sisemaariikidel konventsiooni sätteid arvesse võttes artiklis 87 ettenähtud meresõidu-, ülelennu- 

ja merealuste kaablite ja torujuhtmete paigaldamise õigus ning õigus kasutada merd muul 

rahvusvaheliselt õiguspärasel viisil, et käitada laevu, õhusõidukeid, merealuseid kaableid ja 

torujuhtmeid kooskõlas konventsiooni asjakohaste sätetega. 

Majandusvööndi seadus võeti Riigikogus vastu 28. jaanuaril 1993 ja see jõustus sama aasta 19. 

veebruaril. Sellest alates on seaduses tehtud teatavaid muudatusi, kuid arvestades asjaolu, et 

2005. aastal jõustus Eesti suhtes mereõiguse konventsioon, on vajalik hinnata süstemaatiliselt 

seaduse ajakohasust ja muutmise vajadust, s.h teaduslikesse mereuuringutesse puutuvas (vt 

lähemalt ka Välisministeeriumi ning MKM-i seisukohad allpool),288 aga ka üle vaadata näiteks 

Eesti muinsuskaitse alaste normide kooskõla rahvusvahelise mereõigusega (s.h vrakkide 

õiguslikku staatusesse puutuv). Vajadust selle järele on rõhutatud ka arengukavas „Eesti 

merenduspoliitika 2012–-2020“.289 Kui kodifitseerimise käigus peaks otsustatama jätta 

majandusvööndi seadus kehtima selle sisu inkorporeerimata mõnda uude seadusse, tuleb kaaluda 

majandusvööndi seaduses ka mandrilava reguleerimist. 

Eeltoodust lähtuvalt tuleb hinnata majandusvööndi seaduse põhjalikuma muutmise vajadust. 

 

c) Eesti mandrilava reguleerimine 

Mandrilava hõlmab mereõiguse konventsiooni art 76 lõike 1 järgi merepõhjast ja selle all asuvast 

maapõuest ala, mis ulatub tema territoriaalmere piirist mandrilava välisservani või 

territoriaalmere lähtejoontest 200 meremiili kaugusele, kui mandrilava välisserv nii kaugele ei 

ulatu. Mandrilava ei ole seega osa territoriaalmere põhjast, vaid algab territoriaalmere piirist ja 

Eesti puhul asub kohakuti majandusvööndiga. 

Mereõiguse konventsiooni art 76 lõike 3 järgi hõlmab mandrilava rannikuriigi maismaamassiivi 

veealuse pikenduse ning koosneb merepõhjast ja mandrilava maapõuest, nõlvast ja jalamist. 

Konventsiooni art 77 lõike 1 kohaselt on mandrilava loodusvarade uurimine ja kasutamine 

rannikuriigi suveräänne õigus. Nimetatud õigused on ainuõigused, seega ei tohi teine riik ilma 

                                                 
288 Vt ka A. Lott. Põhiseadusliku korra kaitseks teostatav jälitustegevus Eestis. Tartu 2015, lk 13. Kättesaadav: 
http://www.riigikohus.ee/vfs/1906/PKK%20j%E4litustegevuse%20anal%FC%FCs.pdf (28.09.2015). 
289 Eesti merenduspoliitika 2012–2020, op. cit., lk 60. 
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rannikuriigi sõnaselge nõusolekuta mandrilava loodusvarasid uurida ega kasutada isegi siis, kui 

rannikuriik ise nimetatud loodusvarasid ei uuri ega kasuta.  

Majandusvööndi seaduse (MVS) § 2 lõige 3 sätestab, et merepõhja ja selle all oleva maapõue 

loodusvarade kasutamist ja kaitset reguleerib mandrilava seadus. Mandrilava seadus on Eestis 

aga jätkuvalt välja töötamata. Arengukavas „Eesti merenduspoliitika 2012-2020“ on rõhutatud 

vajadust mandrilava reguleerimise järele seaduses, „mis reguleeriks nii merekeskkonna 

merepõhja kui ka selle all asuva maapõue uurimist ja kasutamist erinevatel eesmärkidel ja 

määratleks pädevad riigiorganid ning nende volitused.“290 

Samas puuduvad kaalukad põhjused, miks Eesti mandrilava tuleks eraldiseisvas seaduses 

reguleerida. Selle tulemusel lisanduks Eesti õiguskorda uus eelduslikult suhteliselt marginaalse 

tähtsusega seadus, kui silmas pidada selle rakendamise vajaduse sagedust. Õigussüstemaatiliselt 

oleks põhjendatum reguleerida Eesti mandrilava majandusvööndi seaduses. 

Majandusvööndi seaduse väljatöötamisel oli põhjuseks jätta mandrilava reguleerimine eraldi 

seadusesse ennekõike ajafaktor. Vastutav minister selgitas seaduseelnõu esimesel lugemisel 

Riigikogus, et kui oleks mandrilava hakatud majandusvööndi seaduse eelnõus reguleerima, oleks 

see põhjustanud täiendavat viivitust, mis ei oleks vastanud äsja iseseisvuse taastanud riigi 

huvidele kindlustada majandusvööndi seaduse kaudu kiiremas korras Eesti osa Läänemere 

kalapüügikvootides.291 

Eeltoodust lähtuvalt tuleb kodifitseerimisel hinnata Eesti mandrilava reguleerimise põhjendatust 

majandusvööndi ja mandrilava seaduses või mõnes uues võimalikus väljatöötatavas seaduses, 

näiteks merevööndite seaduses. 

 

                                                 
290 Eesti merenduspoliitika 2012–2020, op. cit., lk 60. 
291 A. Tarandi selgitused majandusvööndi seaduse eelnõu esimesel lugemisel. VII Riigikogu stenogramm. 
18.11.1992. Kättesaadav: 
http://www.riigikogu.ee/index.php?op=steno&stcommand=stenogramm&date=722088000&pkpkaupa=1&op2=print
&paevakord=1900000119 (01.07.2015). 
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d) Eesti esindamine Rahvusvahelises Süvamerepõhja Organisatsioonis 

Mereõiguse konventsiooni artikkel 136 sätestab, et süvamerepõhi ja selle loodusvarad on 

inimkonna ühisvara. Konventsiooni artikkel 137 täpsustab süvamerepõhja ja selle loodusvarade 

õigusliku seisundi kohta järgmist. 

Süvamerepõhja mis tahes osa või selle loodusvarade üle ei ole ühelgi riigil suveräänsust või 

suveräänseid õigusi ega ühelgi füüsilisel või juriidilisel isikul omandiõigust. Niisugust 

suveräänsuse või suveräänsete õiguste nõudmist või kehtestamist ei tunnustata. Kõik õigused 

süvamerepõhjas asuvate loodusvarade üle kuuluvad kogu inimkonnale, kelle nimel tegutseb 

Rahvusvaheline Süvamerepõhja Organisatsioon (RSO). RSO korraldab, teostab ja kontrollib 

süvamerepõhjas toimuvat tegevust. Süvamerepõhjas asuvaid loodusvarasid ei saa võõrandada. 

Ammutatud maavarasid võõrandatakse mereõiguse konventsiooni osa XI alusel ning kooskõlas 

organisatsiooni reeglite, eeskirjade ja korraga. Riik või füüsiline või juriidiline isik taotleb 

süvamerepõhja maavarade ammutamise suhtes nõude- või omandi- või muud õigust, omandab 

selle või teostab seda üksnes mereõiguse konventsiooni osa XI alusel. Teistsugust õiguste 

nõudmist, omandamist ja teostamist ei tunnustata. 

Inimkonna ühise pärandi kontseptsiooni kohaldamine mereõiguse konventsiooni artikli 136 alusel 

süvamerepõhjale (nagu seda on lepingutega kohaldatud ka Kuule ja Antarktikale)  tähendab seda, 

et mereõiguse konventsiooni artikli 140 järgi toimub süvamerepõhjas tegevus kogu inimkonna 

hüvangu nimel ja sellest lähtuvalt jagatakse ka m.h maavaradest saadavaid tulusid riikide vahel. 

RSO pädevuses on kehtestada süvamerepõhjas toimuvast tegevusest tulenevate rahaliste ja 

muude majanduslike hüvede õiglase jaotamise kord mereõiguse konventsiooni art 160 lg 2 

punkti f alapunkti i alusel. 

Kuna Eesti on mereõiguse konventsiooni osalisriik, on ta mereõiguse konventsiooni art 156 lõike 

2 järgi ipso facto RSO liige. RSO kaudu korraldavad ja kontrollivad osalisriigid mereõiguse 

konventsiooni osa XI alusel süvamerepõhjas toimuvat tegevust, esmajoones süvamerepõhja 

loodusvarade majandamise eesmärgil (art 157 lg 1). RSO organiteks on assamblee, nõukogu ja 

sekretariaat. Assamblee koosneb kõigist organisatsiooni liikmetest. Igal liikmel on assamblees 

üks esindaja, kellel võivad olla asendajad ja nõustajad. Assamblee koguneb iga-aastasteks 

korralisteks istungjärkudeks ning erakorralisteks istungjärkudeks, kui nii on otsustanud 

assamblee või nõukogu või organisatsiooni peasekretär enamiku liikmete soovil. Nõukogu 

koosseisu valitakse aga 36 organisatsiooni liiget.  
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Õigusaktides vajab reguleerimist Eesti esindamisse puutuv RSO-s. Kaaluma peaks, millised 

volitused tuleks ette näha MKM-le ja/või KKM-ile ja/või Välisministeeriumile või teistele 

asutustele.  

EL on otsustanud osaleda ja panustada rahvusvaheliste siduvate reeglite väljatöötamisse 

süvamerepõhja ressursside (sh geneetilised ressursid) kasutamise ja kaitse reguleerimisse ÜRO 

tasandil. Regulatsiooni väljatöötamine on EL-s ja rahvusvaheliselt algusjärgus, kuid praktiline 

töö töögruppides langeb praeguse plaani kohaselt Eesti eesistumise ajale EL-s. 

 

 

e) Arktika Nõukogus vaatlejaks saamise korral Eesti esindamise 

reguleerimine 

Eesti on olulisemate Põhja-Jäämerele kohalduvate rahvusvaheliste lepingute osapooleks.292 

Erinevalt Antarktikast293 ei ole riigid Arktika suhtes välja töötanud laiahaardelist välislepingut, 

mis reguleeriks ainiti sellesse regiooni puutuvat. Selle asemel võetakse aluseks mereõiguse 

konventsioon. 

Arktika Nõukogu peamisi eesmärke on merekeskkonna kaitse inimtekkelisest reostusest 

põhjustatud suurenenud saasteainete kontsentratsiooni vastu. Seega seondub Arktika Nõukogusse 

puutuv olulisel määral mereõiguse revisjoni merekeskkonna kaitse alase osaga.  Samas on Eesti 

jaoks Arktika Nõukogus ka selliseid valdkondi, mis seonduvad enam merevöönditega, nagu 

teadmiste kogumine ja jagamine ohutu meresõidu tagamisest jääga kaetud aladel (vt ka 

mereõiguse konventsiooni art 234), silmas pidades ka Väinamere, Liivi ja Soome lahe erilist 

ohustatust suure osa aastast jäistes oludes tekkinud merereostustest. Mereõiguse aspektist võib 

Eesti huvi olla lisaks suunatud m.h. torujuhtmetele, kaadatud tuumamaterjalile ja keemiarelvadele 

kohalduva õigusliku raamistiku täpsustamisele, sest sarnaselt Arktikaga võib nende negatiivset 

                                                 
292 Arktika regiooni suhtes asjassepuutuvamatest lepingutest on Eesti näiteks bioloogilise mitmekesisuse 
konventsiooni osapooleks 1994. aastast, piiriülese keskkonnamõju hindamise konventsiooni osapooleks 2000. 
aastast, rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel osapooleks 2001. aastast, energiaharta osapooleks 
1998. aastast, rahvusvahelise tähtsusega märgalade, eriti veelindude elupaikade konventsiooni osapooleks 1993. 
aastast ja selle raames m.h. Põhja-Balti initsiatiivgrupi liige. 
293 Eeskätt Antarctic Treaty. Washington D.C. 01.12.1959, jõust. 23.06.1961. – Eesti on osalisriik. 
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mõju tunda ka Eestile lähedastes vetes.294 Eesti teadlaste uuringud m.h. Soome lahe kui maailma 

ühe enim saastatuma ja laevatatuma mereala kohta võivad arvestatavalt panustada Arktika 

saasteainete vastu võitlemise töörühma (ACAP). 

Sarnaselt Arktikaga ennustatakse Läänemere põhjaosa ja Soome lahe suhtes käesoleval sajandil 

järsku merepinna temperatuuri tõusu (4 kraadi) ning jääkatte vähenemist,295 mistõttu huvi 

teadmistevahetuse vastu muutuva merekeskkonna tingimustes peaks olema mõlemasuunaline. 

Ühise eesmärgina võib see puudutada näiteks uuringuid hüljeste kohanemisvõimekusest 

kliimamuutustega Arktika floora ja fauna kaitse (CAFF) programmi raames: Eestis on harvade 

randalite kõrval ca 4000 hallhüljest ja 1500 viigerhüljest, kuid viigrite arvukus on jäätumise 

heitlikkuse ja vähenemise tõttu järsus languses. 

1971. a Ramsari konventsioon märgalade kohta296 on Arktika Nõukogu eesmärke silmas pidades 

seejuures oluline lepinguline koostööraamistik Eesti jaoks, sest Lääne-Eesti paikneb arktiliste 

veelindude rändeteede sõlmpunktis. Ramsari konventsiooni jätkuv edasiarendamine Põhja-Balti 

initsiatiivi raames võiks olla üheks Eesti prioriteediks. See eeldab põhjalikke teadmisi veelindude 

kohanemisest kliimamuutustega Arktikas, milleks tõhusaim viis oleks osaleda vaatlejana 

polaaralade veelindude ekspertgrupi (CBird) töös. 

Eesti liitus 1930. aastal Teravmägede lepinguga,297 mis sätestab artiklites 2 ja 3 m.h. selle 

osapoolte laevadele ja kodanikele Norra kodanikega võrdsed õigused kalapüügil, meresõidul, 

kaevandamisel, tööstus- ja kaubandustegevusel ning jahipidamisel Teravmägedel. Arktika 

Nõukogu jätkusuutliku arengu töörühmas (SDWG) vaatlejana osalemine võimaldaks Eestil 

koguda ideid ja kaardistada võimalusi ettevõtluse arendamiseks ning seeläbi Arktika kohalike 

kogukondade toetamiseks. 

                                                 
294 Vt lähemalt A. Lott. Pollution of the Marine Environment by Dumping: Legal Framework Applicable to Dumped 
Chemical Weapons and Nuclear Waste in the Arctic Ocean. – Nordic Environmental Law Journal  2015(1), lk 57-69. 
A. Lott. Riigi õigused ja kohustused Läänemerre heidetud keemiarelvade suhtes. Mere-, keskkonna- ja 
julgeolekuõigus. – Juridica X/2012, lk 768-779. A. Lott. Marine Environmental Protection and Transboundary 
Pipeline Projects: A Case Study of the Nord Stream Pipeline. – Utrecht Journal of International and European Law, 
vol 27 (2011), lk 55-67. 
295 HELCOM, op. cit., lk 48. 
296 Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat. Ramsar 02.02.1971, jõust. 
21.12.1975. – RT II 1993, 27, 84. 
297 Svalbard Treaty. Pariis 09.02.1920, jõust. 14.08.1925. 
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Eesti kaalub praegu Arktika Nõukogus vaatlejastaatuse taotlemist.298 Võib eeldada, et Arktika 

Nõukogus vaatlejaks saamine teostuks (kui teostub) Eesti mereõiguse kodifitseerimise ajal. 

Seetõttu on oluline pidada kodifitseerimise järgnevates etappides silmas ka võimalikku vajadust 

reguleerida Eesti esindamisse puutuvat lisaks RSO-le ka Arktika Nõukogus. 

 

(ii) Ülevaade huvigruppide ettepanekutest 

Kaitseministeerium: 

- „Rahvusvahelise mereõiguse ja Eesti riigisisese õiguse kooskõla vajab kindlasti täpsemat 

analüüsi. Õigusaktides leidub lahknevusi ja vastuolusid nii rahvusvahelise õigusega kui 

riigisiseste õigusaktide vahel. Mõnedeks olulisemateks teemadeks seoses rahvusvahelise 

õigusega on siin kaldariigi pädevused majandusvööndis /.../.“ 

- „Analüüsi vajab majandusvööndiseaduse kooskõla muude aktidega, mis majandusvööndit 

puudutavad.“ 

- „Segadus tuleneb osaliselt asjaolust, et rahvusvaheline mereõigus on teatud määral võetud 

üle Eesti õigusaktidesse (nt majandusvööndi seadus), kuid ülevõtmine on olnud osaline. 

Mitte kõik normid ei ole peegeldatud Eesti riigisiseses õiguses, mis teeb keeruliseks 

kohati ka rakendamise. Vaja on terviklikku lähenemist, mille raames tehakse teadlikud 

valikud, milliseid rahvusvahelise õiguse norme on tarvis nende riigisiseseks 

rakendamiseks riigisisesesse õigusesse üle võtta ja vajadusel täpsustada ning millised 

normid on puhtalt rahvusvahelise õiguse omad. Majandusvööndi osas on vaja täpsemalt 

uurida ja analüüsida riikide praktikat ja määratleda, millised on riikide rahvusvahelisest 

õigusest tulenevad kohustused majandusvööndis tegutsevatele välisriigi sõjalaevadele 

(laskeharjutused, keelutsoonide määratlemine, uurimine) ning missugused on välisriigi 

sõjalaevade tegevusega seoses ka kaldariigi õigused ja kohustused. Majandusvööndiga 

seonduvat reguleerides on oluline silmas pidada, et kaldariigi huvid oleksid põhjendatud 

tasakaalus avamerevabadusega.“ 

 

                                                 
298 Välisministri 14.08.2014 käskkiri nr 122 „Töörühma moodustamine Arktika Nõukogu vaatlejastaatuse 
analüüsimiseks“. 
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Välisministeerium: 

- „Välisministeeriumi hinnangul ei vasta majandusvööndi seaduses (edaspidi MVS) 

kehtestatud teaduslikke mereuuringuid puudutav regulatsioon enam tänapäeva 

vajadustele. MVSi valdavalt 1993. aastal kehtestatud sätete rakendamisel on esile 

kerkinud rida küsimusi ja probleeme. Kuigi MVSi on muudetud nii 2002, 2009, 2010, 

2011 kui ka 2014 aastal, ei ole need muudatused puudutanud teaduslike mereuuringute 

lubade menetlust käsitlevaid sätteid.“ 

- „MVS § 7 kohaselt tehakse teaduslikke mereuuringuid majandusvööndis ainult Vabariigi 

Valitsuse poolt pädevaks tunnistatud riigiasutuste nõusolekul. Samas ei ole Vabariigi 

Valitsus ei seaduse ega määrusega pädevaid asutusi määranud. See, millised asutused 

peaksid olema kaasatud teaduslike uurimislubade menetlusse, peaks olema konkreetselt 

reguleeritud.“ 

- „Vastavalt MVS §-le 8 esitavad välisorganisatsioonid uurimisloa taotluse diplomaatiliste 

kanalite kaudu Välisministeeriumile, kuid puudub regulatsioon selle kohta, kes on 

uurimisloa menetleja. Samuti ei ole reguleeritud menetlust uurimisloa pikendamise 

taotlemisel. Tänaseni on mereuuringute lubasid menetlenud Välisministeerium vaatamata 

puuduvale kompetentsile taotluste sisuliseks hindamiseks. Mereõiguse kodifitseerimise 

käigus on Välisministeeriumi hinnangul oluline määrata uurimislubade menetlejaks 

mereuuringute valdkonnas sisulist pädevust omav asutus.“ 

- „Täpsemat reguleerimist vajaks ka see, kuidas peale välisorganisatsioonide saaksid 

uurimisluba taotleda ka muud välisriikide isikud (sh välisriigi erafirmad, kes soovivad 

Eesti vetes uurimistöid teostada). Samuti vajab reguleerimist Eesti isikute poolt välisriigi 

tellija tellimusel mereuuringute läbiviimine.“ 

- „Sagenenud on välisriikide taotlused merepõhja kaablite paigaldamiseks, kaablite 

inspekteerimiseks, parandamiseks jms. Sellised taotlused ei ole ei teaduslike 

mereuuringute ega ka laevaloa taotlused. Hetkel puudub regulatsioon selliste taotluste 

menetlemiseks.“ 

- „MVSis puudub andmete loetelu, mida uurimistaotlus peab sisaldama. Välisministeerium 

lähtub praktikas ÜRO mereõiguse konventsiooni (RT II 2005, 16, 48) artiklist 248, kuid 

loetelu peaks olema kehtestatud ka MVSis.“ 
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Veeteede Amet (suulised kommentaarid kohtumisel 18.06.2015): 

- „Avalik-õiguslik pool on laiali pillutatud erinevatesse kohtadesse. Regulatsioon on vaja 

kokku tuua ühte seadusse.“ 

- „Veeteede Amet puutub üsna igapäevaselt kokku uurimis- ja muude lubadega. Sellesse 

puutuv on jagatud Veeteede Ameti ja Välisministeeriumi vahel: Välisministeerium küsib 

Veeteede Ameti käest, aga Veeteede Ametil ei ole mingisugust regulatsiooni, millisel 

alusel keelduksime. Riik on omaenda õigused jätnud kehtestamata. Mida kindlamad piirid 

on paigas, seda parem.“ 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (suulised kommentaarid kohtumisel 23.09.2015): 

- Kaaluma peaks MVS § 9 p 2, mille järgi on majandusvööndis mereuuringu tegija 

kohustatud esitama pädevate riigiasutuste taotlusel nende esindajatele uuringutega saadud 

andmed, näidised, tulemused ja hinnangud ning võimaldama neile soovi korral vaba 

ligipääsu kõikidele uurimismaterjalidele ning seadmetele, muutmist selliselt, et uuringute 

tulemused suunduksid pädevatele asutustele automaatselt, mitte üksnes taotlemise korral. 

- Kaaluma peaks MVS § 8 lg 3, mille järgi olukorras, kus Välisministeerium ei ole taotluse 

saamisest möödunud nelja kuu jooksul andnud taotlejale eitavat vastust, võib viimane 

eeldada Eesti vaikivat nõusolekut ja uurimistöödega algust teha, muutmist selliselt, et 

Euroopa Liidu liikmesriikidest pärit taotluste puhul oleks ette nähtud lühem menetlusaeg. 

Kommentaar huvigruppide ettepanekute kohta: huvigruppide ettepanekuid tuleb teadvustada 

kodifitseerimise analüüsi koostamisel. 

 

3. Eesti mereala merekeskkonna kaitse ja säilitamise 

õigusraamistiku kodifitseerimine 

3.1. Üldine osa  

a) Kodifitseerimise ese 

Kodifitseerimise ehk ka sisulise revisjoni objektiks on kogu Eesti nii materiaalõiguse kui ka 

menetlusõiguse see osa, mis reguleerib merekeskkonna reostamise vältimist, saastamise 
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vähendamist ja kontrolli, aga ka tekitatud reostuse likvideerimist (koos preventiivsete 

meetmetega) ja vastutust merereostusega põhjustatud kahju eest kõikidel Eesti jurisdiktsiooni all 

olevatel merealadel nagu ka Eesti lipu all sõitvatel laevadel väljaspool neid merealasid. Sisulisele 

analüüsile tuleb allutada kõik asjakohased välislepingud (globaalsed, piirkondlikud ja 

bilateraalsed), seadused ja Vabariigi Valitsuse määrused ning ainult vajadusel ka alamalseisvad 

õigusaktid. Lisaks õiguse allikatele (või nende puudumisele) pööratakse tähelepanu Eesti riigi 

huvide kaitsele pädevates rahvusvahelistes organisatsioonides nagu IMO299 jt. Hea ülevaate 

rahvusvahelisest merekeskkonna kaitsmisest: reostamise vältimisest, saastamise vähendamisest ja 

kontrollist annab eksperdi 2003. a lõpus ilmunud raamat300, mis oma põhiolemuselt on 

asjakohane ja UNCLOS-l põhinev allikas, kuigi hilisemaid konventsioone ja Eesti seadusi ta ei 

kajasta. 

 

b) Kodifitseerimise prognoositav ulatus 

Kodifitseerimise üheks eesmärgiks on korrastada Eesti mereõigust selliselt, et õiguskord muutuks 

selgemaks, kaoks normatiivne killustatus. See hõlmab antud küsimuses nii Eesti mereõiguse 

lihtsustamist kui täiendamist ja mitmete seaduste vahelise killustatuse likvideerimist ent ka 

põhimõttelist muudatust KKM varasema juhtkonna seisukohtades. Eesti Vabariigi 

keskkonnaõiguses ei mõistetud põhimõttelist regulatsiooni erinevust merekeskkonna ja 

siseveekogude (järved, jõed ja tehisveekogu, sh ka piiriveekogud) keskkonna vahel. 

Rahvusvahelise mereõiguse osaline mittemõistmine on viinud selleni, et veeseadusele301, mille 

ülesandeks vastavalt §-le 1 Seaduse reguleerimisala: „on sise- ja piiriveekogude ning põhjavee 

puhtuse ja veekogudes ökoloogilise tasakaalu tagamine” (vt lg 1) ning et „Veekaitse ja käesoleva 

seaduse peatükis 41 veekogusse ehitamise osas laienevad käesoleva seaduse sätted ka 

majandusvööndile ning merekeskkonna kaitse osas ka Eestis registreeritud laevadele ja 

õhusõidukitele väljaspool Eesti mereala.” (vt lg 3). Sisuliselt nähakse ette ülesanne olla 

siseveekogude kõrval analoogia põhjal kohaldatav ka Eesti merealal ehk rannikumerel (st 

sisemeri, territoriaalmeri ja majandusvöönd ning nende alune merepõhi). Vaatamata ka sellele, et 

                                                 
299

 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 11.02.1992 otsus ühineda Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni 1948. aasta Genfi 
konventsiooni ja Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni 1944. aasta Chicago konventsiooniga. - RT II 
1992, 6, 85. 
300

 Vt H.Lindpere. Kaasaegne rahvusvaheline mereõigus. Tallinn 2003, ptk 5, lk 180-229. 
301 Veeseadus. - RT I, 28.06.2015, 10. 
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RiPS § 3 eristab selgesõnaliselt mere ja siseveekogud üksteisest ning kõige tähtsam – selle sätte 

lg 4 kehtestab, et „Piiriveekogu ............ on jõgi, järv või tehisveekogu, mida mööda kulgeb 

riigipiir.” 

Seega on mereõiguse kodifitseerimise üheks põhiliseks ülesandeks merekeskkonna kaitsmise ja 

säilitamise aspektis ka hea õigusselguse loomine keskkonnaõigusele tervikuna Eestis. See 

tähendab eelkõige siseveekogude ja põhjavee kaitse regulatsiooni, kus rahvusvaheline õigus Eesti 

suveräänseid õigusi ei piira (v.a. piiriveekogud Venemaaga), eristamist Eesti rannikumere 

keskkonna kaitset sätestavast regulatsioonist, milles rahvusvaheline mereõigus näeb 

rannikuriigile ette teatud õigused ja kohustused olenevalt konkreetsest merevööndi liigist. Seda 

enam, et RiPS § 3 sätestab riigi territooriumiks Läänemeres nii territoriaalmere kui ka sisemere302 

(territoriaalmere lähtejoontest rannikuni ja jõesuudmeteni ulatuv mereala koos sadamate 

akvatooriumiga), eristades selgelt merd siseveekogudest. Kuna rahvusvaheline mereõigus näeb 

ka merekeskkonnale tekitatud reostuskahju määratlemist ning selle hüvitamise võimalusi 

kardinaalselt teistmoodi reguleerituna kui keskkonnakaitse seadused maismaal ja selle 

siseveekogudes, siis on eksperdile üheseltmõistetavalt selge, et kogu merekeskkonna kaitse 

oluline temaatika vajab põhjalikku revideerimist ja iseseisvat süsteemset reguleerimist. 

Kodifitseerimise aluseks, arvestades PS-i §-i 3 lg 1 ja § 123 saavad merekeskkonna kaitse ja 

säilitamise valdkonnas olla UNCLOS jt asjassepuutuvad rahvusvahelised konventsioonid, mille 

kohased kohustused on Eesti riik endale võtnud (nende täielikku ülevaatlikku loetelu vt VTA 

kodulehel303) nagu ka tänaseks sõlmitud kuid seni jõustumata konventsioonid, milles osalemist 

tuleb kaaluda (näiteks HNS – ohtlike ja mürgiste ainete konventsioon).304 

Täiendavalt viidatud konventsioonidele, kuulub mereõiguse kodifitseerimise alla ka Piiriülese 

keskkonnamõju hindamise konventsioon, mis sõlmiti Espoos 25.02.1991. a ja mis jõustus Eesti 

suhtes 24.07.2001. a (koos 2010. a protokolliga)305. Selle Espoo konventsiooni lisas 1 on 

merekeskkonda puudutavalt keskkonna mõju hindamise vajadust toodud vähemalt kahel juhul: p-

                                                 
302

 Vt  merealapiiride seadust RT I 1993, 14, 217 sirgete lähtejoonte, territoriaalmere ja majandusvööndi välispiiri 
koordinaatide määratlejana ning rahvusvahelisi merepiiri lepinguid naaberriikidega. 
303

 Kättesaadav: http://www.vta.ee/rahvusvahelised-merenduskonventsioonid-2/ (14.09.2015). 
304

 Rahvusvaheline konventsioon vastutusest ja kahju hüvitamisest ohtlike ja kahjulike ainete mereveol 
(International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection With the Carriage of Hazardous 
and Noxious Substances by Sea - HNS), London, 3.05.1996. 
305

 Piiriülese keskkonnamõju hindamise konventsioon. Espoo, 25.02.1991, jõust. 24.07.2001. - RT II 2000, 28, 169. 
Piiriülese keskkonnamõju hindamise konventsiooni muudatused, , jõust. 24.07.2001. - RT II 2010, 3, 6. 
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s 8 – suuremõõdulised nafta- ja gaasijuhtmed ja p-s 15 – nafta ammutamine avamerel või 

rannikuvetes. 

Kodifitseerimisel on vaja kaaluda m.h järgmisi olulisemaid üksikküsimusi puudutavate 

muudatuste tegemist merekeskkonna kaitset reguleerivates Eesti õigusaktides: terminoloogia, 

merealade ruumiline planeerimine, merekeskkonnale tekitatud reostuskahju ja tsiviilvastutuse 

ulatuse kindlaks määramine, põhimõtte „saastaja maksab” realiseerimine ning kõikidele kahju 

kannatanud isikutele (riik, füüsilised ja juriidilised isikud) põhjustatud kahju täies ulatuses 

kompenseerimine, juurdluse korraldamine välismaa laevadel seoses naftareostusega, laevade 

vastavuse kontroll merekeskkonna ja meresõiduohutuse rahvusvahelistele reeglitele ja 

standartidele jm.  Kodifitseerimise uuenduslik suund peegeldub ka vajaduses pöörduda tagasi 

2010. a Eesti esindaja kinnituse juurde Läänemere riikide juhtide konverentsil, et aastal 2012 

võetakse Eestis vastu ajakohane merekeskkonna kaitse seadus, mis siis, et hilinemisega, aga 

ikkagi. 

Eesti merekeskkonna kaitset reguleerivad otseselt veeseadus306 (VeeS), MVS, MSOS, 

keskkonnavastutuse seadus307, keskkonnatasude seadus308, RiPS, Karistusseadustik (KarS)309, 

Politsei ja Piirivalveseadus (PPVS), Keskkonnajärelevalve seadus (KJS)310, Otsingu- ja 

päästetöö, sealhulgas merereostuse avastamise ja likvideerimise kord Eesti merealal ning 

piiriveekogus (Vabariigi Valitsuse määrus vastu võetud 23.07.2002 nr 237311), KKI 

põhimäärus312, VTA põhimäärus313 jt. Ka neid õigusakte puudutavate eelnõude väljatöötamise 

vajadust tuleb mereõiguse kodifitseerimise käigus vajadusel analüüsida. 

Valdkonna kodifitseerimisel saab läbi viia kõiki õiguse kodifitseerimise kohustuslikke tegevusi:  

õiguse lihtsustamine (s.h terminoloogia ühtlustamine või uue, merekeskkonnale kohaldatava 

terminoloogia loomine), rahvusvahelise õiguse ja Euroopa Liidu õiguse rakendamise analüüs, 

                                                 
306 Veeseadus. - RT I, 28.06.2015, 10. 
307

 Keskkonnavastutuse seadus. - RT I 2007, 62, 396. 
308

 Keskkonnatasude seadus. - RT I 2005, 67, 512. 
309

 Karistusseadustik. - RT I, 12.03.2015, 21.  
310

 Keskkonnajärelevalve seadus. - RT I, 14.03.2014, 49. 
311

 Otsingu- ja päästetöö, sealhulgas merereostuse avastamise ja likvideerimise kord Eesti merealal ning 
piiriveekogus. - RT I 2002, 66, 403. 
312 Keskkonnainspektsiooni põhimäärus. - RT I, 04.07.2014, 23.  
313 Veeteede Ameti põhimäärus . - RT I, 05.09.2014, 5.  
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alternatiivide kaalumine probleemide lahendamiseks, mõjude analüüsi tegemine, huvirühmade 

kaasamine. 

c) Ülevaade huvigruppide esitatud ettepanekutest 

Siseministeerium: 

- „Siseministeeriumi hinnangul võiks mereõiguse kodifitseerimise raames analüüsida 

erinevate ministeeriumite pädevust, kohustusi ning vastutust mereõiguse valdkonnas ning 

seejärel esitada ettepanekuid vastutusvaldkondade paremaks reguleerimiseks. Praegusel 

hetkel ei ole Siseministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 

valitsemisala kirjeldustes välja toodud merendus- ja lennundusvaldkonna tegevusi. 

Merendus- ja lennundusvaldkonna osas vajab ülevaatamist ja analüüsimist 

Siseministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning 

Keskkonnaministeeriumi tegevus- ja vastutusvaldkond.“ 

Keskkonnainspektsioon: 

- „Tänaseks on finišisirgele jõudnud keskkonnaõiguse kodifitseerimine ja kogu looduskaitsega 

seonduv koondatakse keskkonnaseadustiku eriosasse. Seega ma ei näe, et planeeritav 

mereõiguse kodifitseerimine olulisel määral keskkonnaõigust puudutama hakkab. Kuna 

Keskkonnainspektsioonil on kokkupuude mereõigusega olnud vaid loetud juhtumitel ning ka 

nendel puhkudel oleme õigusteenuse sisse ostnud väljast, siis ei oska mereõiguse ja 

keskkonnaõiguse omavahelist kooskõla hinnata. Peamine küsimus, millele me ei ole tänaseni 

koostöös Keskkonnaministeeriumiga suutnud head lahendust leida, on küsimus, kuidas 

hinnata merekeskkonnale tekitatud kahju ulatust.  

Kuna keskkonnavaldkonna õigusloomega tegeleb peamiselt Keskkonnaministeerium, siis 

usun, et oleks mõistlik mereõiguse kodifitseerimise protsessi kaasata Keskkonnaministeeriumi 

vastavate osakondade töötajaid.” 

KKM-i poolt on esitatud väga esinduslik loetelu probleemidest merekeskkonna kaitse õiguse 

kodifitseerimise ulatuse ning vastavalt ka vajaduse põhjendamisel, mida käsitleme järgmises 

alapunktis ja millega siin nõustume, esitades täiendavalt omapoolseid kommentaare ja seisukohti. 
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Küsimusele, millistes aspektides on mereõiguse (s.h merekeskkonna kaitset reguleeriva õiguse) 

kehtiv regulatsioon puudulik, saime alljärgneva põhjaliku vastuse: 

Üldised kohustused: 

- Igaühe kohustus mere reostamist vältida 

- igaühe kohustus reostusest teavitada 

- Eesti lipu all sõitva laeva kapteni kohustus osutada abi merereostuse ohuga laevale, kui 

seda on mõistlik eeldada 

- Muude, kui sadamaalal asuvate, käitiste reostustõrje plaani ja vahendite nõue, kui käitise 

riskihinnangu kohaselt on see põhjendatud 

- Reostuse ohuga tegevuse mõjupiirkonnas tegevust korraldava isiku kohustus jälgida 

keskkonna seisundit ning muutustest teavitada (see on vist iseenesest olemas).. 

- Erinevate riigiasutuste pädevuse selgem määratlus – praegu kattuv või puudulik. 

 

Kooskõlastuste andmisel merekeskkonna kaitse seisukohast vajalikud hindamiskriteeriumid: 

- Kriteeriumid merealaga seotud planeeringute hindamiseks ja kooskõlastamiseks, sh 

mere ruumilise planeerimise põhimõtted ja keskkonnaaspektidega arvestamise 

kriteeriumid 

- Merekaitsealade määramise tingimused 

- Nõuded seire tegijale ja seirele tulenevalt tegevuse iseloomust 

- Ohustatud liikide ja väärtuslike merealade kaitsemeetmed 

- oluline reostus (riigipiiri seadus, helsingi konv 7. lisa reegel 1 p 1). 
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Keskkonnareostuse vältimise kohustused (vastustuse kohaldamise alusena), olulised 

ettevaatusprintsiibi kohaldamisel 

- Keskkonnaohutuse nõuded merel (meresõiduohutuse seadus nimetab ainult, et nende 

rikkumisel on võimalik laev kinni pidada, kuid ei sisusta, milles need nõuded 

seisnevad) – sh ballastvee käitlemise, ohtlike ainete käitlemise ja laeval hoidmise 

kohta, jäätmete hoidmise või ära andmise kohta laeval, seadmete kohta (reovee 

töötlemiseks nt) jne 

- Ohtlikke aineid vedavatele laevadele (nafta ja LNG tankerid jt) merekeskkonna kaitsel 

rangemate kohustuste sätestamine, mis võimaldaks neid vastutusele võtta. Näiteks on 

laeval teada, kui ta asub merel Natura ala vahetus läheduses ja madalas merealas. 

Laevajuhi rikkumise olulisuse määramiseks on vaja sätestada nõuded, mille kohaselt 

peab ta vajadusel kasutama lootsi abi, kes mereala tunneb, et vältida nt madalikule 

sõitu. Kui laevajuht ei hinda olukorda adekvaatselt, on võimalik määrata rangemad 

karistused. (ei ole kindel, et see on asjakohane) 

- Normid force majeure olukorras käitumiseks (eelkõige kaptenile) keskkonnakaitse 

eesmärkidel (praegu menetluses olevas veeseaduses vaid kaadamise seisukohast 

olemas) 

 

Mereuuringu lubade menetluse ja rikkumise korral vastutuse kohaldamiseks vajalikud normid 

- Uurimislubade andmise ja taotluste esitamise normid territoriaal- ja sisemeres (midagi 

on majandusvööndi tarbeks olemas UNCLOSes), järelevalve, vastutus, kohustus 

välisriigi lipu all sõitva laevaga tehtud uuringute info edastada ka Eesti vastavatele 

asutustele (KKM) 

- Merepõhja kasutamise keskkonnakaitsealased nõuded (nt torujuhtmete ja kaablite 

paigaldamisel ja teatud keemiliste ainete kasutamine sealjuures – nõuete kehtestamine 

Helsingi konventsioonis sätestatust tulenevalt), nende remontimine 24 h jooksul, 

vastasel juhul määrata trahv (Soomes nii). 
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Merre ehitamise nõuded 

- Merre ehitamisel ja ehitise kasutamise keskkonnakaitse nõuded  - sh ohutusvööndite 

määramine võimalike tehissaartele ja mererajatistele, ehitamise lubamise uurimine, 

riskihinnangud, materjalide keskkonnasõbralikkus, jt 

- Süvendamisele esitatavad nõuded – kolme liiki süvendamine – kapitaal- , hooldus- ja 

puhastussüvendus - nõuded keskkonnamõju vähendamiseks. Sadamatele, kes 

süvendavad regulaarselt pea samades kogustes võiks näha ette lihtsustatud menetluse, 

mis annaks paindlikkuse ja vähendaks halduskoormust; keskkonnakaitse eesmärkidel 

tehtav puhastus- ja/või hooldussüvenduse kriteeriumid. 

 

Reostuse vältimise kohustuslikud meetmed 

- Mürareostuse vältimise nõuded merel 

- Laeva vrakkide ülestõstmise (on mitmeid kordi KKAlt küsitud, kas luba vaja) ja 

merearheoloogia ning sealjuures võib-olla ka uputatud keemiarelvade käitlemise 

nõuded 

- Nõuded punkerdamisele (muu kui tehnilised, mis on teistes seadustes) merekeskkonna 

reostuse vältimiseks 

- Käitistele ja sadamaoperaatoritele tegevusloa andmine – teatud geograafilisel alal 

tegevuste koosmõju (kumulatiivse mõju) arvestamine ja selle lubatavuse hindamine 

(otstarbekam  kui lubade perioodiline andmine, samuti oleks järelevalve tõhusam – 

operaator võib kaotada litsentsi, kui rikub keskkonnaohutusnõudeid, vähendaks 

halduskoormust). 

 

Reostusjuhtumi menetlemise nõuded 

- Olulise reostuse määratlemine Eesti meralal (sõltub mereala seisundi hindamisest) 

(riigipiiri seadus, Helsingi konventsiooni 7. lisa muudatus soovitus 34E/3) 

- Nõuded reostusele reageerimisel – 
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� laevaomanikule, kohustus ise panustada reostuse likvideerimisse, kui ei tee, 

raskendab see rikkumist ja karmistab karistusi jt, (sanktsioonide määramise 

läbipaistev metoodika) 

� reostuse piirnormid (kogused või kriteeriumid -nt müra, teatud kahjulike 

ainete kontsentratsioon jne) 

� kogutud reostuse hoidmise ja likvideerimise nõuded 

� pädevate asutuste õigused/kohustused (praegu puudulik) – vajalik nt 

hilisemate vastutusalastes vaidlustes vastutuse piiritlemiseks, sh 

laevaomanikule nõude esitamisel õigusliku alusena. 

- Reostusest teavitamisel edastatav oluline info (määrusega vorm) (kooskõla MSOSga). 

- Akrediteeritud reostustõrjega tegeleva ettevõtte akrediteerimise ja reostusjuhtumi 

korral tegutsemise nõuded (teistes riikides olemas sellised ettevõtted, kas meil ka 

vaja? Kui sadam aitab laevaomanikul reostuse likvideerida, on nõude esitamiseks 

tugevam õiguslik alus – st mitte lihtsalt, et sadam peabki koristama oma 

akvatooriumilt reostuse) 

- Riigi julgeoleku seisukohast olulise reostuse (hädaolukorra seaduse kohaselt) korral 

riigiasutuse õigus kasutada eraomandit, kui riigi vahenditest ei piisa, samuti kohustus 

selle eest hiljem tasuda. Kohustus osaleda reostustõrjes. Millal on tegemist 

julgeolekuriskiga (olemas ka HOLP riskihinnangud - SiM) 

- Teiste riikide abi korral reostuse likvideerimisel laevade jt abivahendite riiki 

saabumise ja lahkumise erikord ja nende õigus laeva teenindamisele Eesti sadamas. 

- Isikuandmete ja ärisaladuse avaldamine seoses reostuse likvideerimisega 

- Eelkõige reostusega seotud nõuete tagamise meetmed ja kellele nõuded esitada 

- Eesti lipu all sõitva laeva või õhusõidukiga seotud reostusjuhtumi menetlemine 

avamerel või välisriigis 

- Aruannete esitamise nõue 

- Erandite kohaldamine 



 209 

- Jälitamisõigus (võiks kaaluda Eesti merealal külgvööndi määramist (kuni 12 

meremiili väljaspoole territoriaalmerd – lubatud UNCLOSega) majandus- ja 

keskkonnaalaste rikkumiste korral on sellises alas riigi jurisdiktsiooni teostamiseks 

laiemad õigused, mh jälitamisõigus) 

- Keskkonnaalaste kontrollimiste õigus välisriigi laeva pardal. 

- Kes kõrvaldab reostusohtliku vraki (vara omanik teadmata) 

 

  Kuriteod ja väärteod 

- Veekaabelliinide ja torujuhtmete lõhkumine – kuritegu (UNCLOS nõuab) 

- Vastutus reostuse eest teavitamata jätmise, reostuse likvideerimises mitte osalemise 

eest, pädevuse piiride ületamise eest. (teistes riikides kohaldatakse, kui ei suudeta 

piisavate tõenditega laeva reostusega siduda). 

 

Lisaks eeltoodud punktidele on KKM vastanud järgmistele CdM küsimustele:  

1) Kas on esinenud olukordi, kus EL õiguse ülevõtmine mereõiguse valdkonnas ei ole olnud 

korrektne või põhjendatud? 

- keskkonnavastutuse direktiiv (2004/35/EÜ), merestrateegia raamdirektiiv 

(2008/56/EÜ), avamere nafta ja gaasi ammutamise direktiiv (2013/30/EL). 

 

2) Kas esineb kehtivaid Eesti mereõiguse  sätteid, mis ei ole kooskõlas Eestile siduvate 

rahvusvahelise õiguse normidega? 

.Suurem enamus norme on puudu, mis tagaksid rahvusvaheliste merekeskkonna 

kaitsekohustuste täitmise piisaval määral. 

.Merekaablite lõhkumise eest vastutus 

.vastutus Eestist teistele riikidele piiriülese reostuse tekitamise eest. 

.Mereuuringute regulatsioon, puurimislahuste nõuded (Helsingi konventsioonist). 

.MARPOLi keskkonnakaitse tagamise normid puudu.  

.merepõhjal tegutsemise nõuded 

.süvamerepõhja kaitse regulatsioon 
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.külgvööndi võimalik kehtestamine. 

 

d) Merekeskkonna kaitse areng rahvusvahelises mereõiguses ja kodifitseerimise 

vajadus 

Esimese tõsise tõuke rahvusvahelise koostöö tõhustamisele merekeskkonna reostamise 

vältimisele, vähendamisele ja kontrollile andis 18. märtsil 1967. a toimunud katastroof Libeeria 

lipu all sõitnud 118 000-tonnise veeväljasurvega tankeri TORREY CANYON karidele sõidust 

Scilly saarte juures avamerel Inglise lõunaranniku lähistel. Randa uhtunud nafta reostas 

Inglismaa lääneranniku ja Prantsusmaa põhjaranniku, tekitades neile riikidele suurt 

majanduslikku kahju. See katastroof oli aluseks 1969. aasta 29. novembril Brüsselis 

Rahvusvahelise konventsiooni tsiviilvastutusest naftareostusest põhjustatud kahju korral, 1969.a 

28. novembril Brüsselis Naftareostuse korral avamerel sekkumise 1969. aasta rahvusvahelise 

konventsiooni ning 1971. a 18. detsembril Brüsselis naftareostusest põhjustatud kahju 

kompenseerimise rahvusvahelise fondi asutamise 1971. aasta konventsiooni sõlmimisele. 

Nendele järgnesid mitmed teised konventsioonid, neid muutvad protokollid, mis laiendasid 

kohaldamist ka teistele reostust põhjustavatele kaubana veetavatele ainetele peale nafta, aga ka 

laeva punkrikütusele, mida eriti suures koguses on kütusetankides suurtel konteinerlaevadel. 

Eestvedajaks nende konventsioonide väljatöötamisel sai IMO Londonis. 

Maailmameri on võimeline assimileerima hulgaliselt kahjulikke aineid. Võib arvata, et mere seda 

omadust arvestab inimkond ka edaspidi. Tõsine samm merekeskkonna kaitse ja säilitamise 

rahvusvahelis-õigusliku raamistiku loomisel oli UNCLOS-i spetsiaalse XII osa hoolikas 

väljatöötamine ja aktsepteerimine selles. Riikidel UNCLOS-i artikkel 192 alusel lasuvat 

kohustust kaitsta ja säilitada merekeskkonda tuleb mõista kohustusena ära hoida 

merekeskkonna reostumine või reostuse korral see likvideerida või heastada (niipalju kui 

praktiliselt võimalik), sest merekeskkonna kvaliteet ja mereelu peab säilima ning olema inimesele 

kasutamiskõlblik igas mõttes. Lubatud võivad olla üksikud saasteainete (pollutantide) heited 

(ingl. k. discharges) merre, mis iseenesest ei põhjusta reostust. Saasteainete merreheitmise 

absoluutne vältimine või keelustamine on aga võimatu, sest iga tegevus merel on seotud 

mingisuguste hulga saasteainete merreheitmisega – eriti hädaolukordades merel. Seetõttu on 

saastamist kui merekeskkonnale kahjulikku tegevust vajalik reguleerida selle mõistliku 

vähendamise suunas nii, et välditaks reostamist. 
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On loogiline, et maailmamere erinevates piirkondades, kus merekeskkond on eriti tundlik 

saastamisele, on võimalik palju kiiremini ja tõhusamate vahenditega kui kogu maailma 

riikidepere jaoks saavutada merekeskkonna kaitsel tõhusam kokkulepe, näiteks, pool-suletud 

merede314 äärsete riikide poolt. Nii 1974. a pani piirkondlikele merekeskkonna kaitse 

konventsioonidele alguse Helsingi konventsioon: Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse 

konventsioon, mis tänu poliitilistele muudatustele piirkonnas ja teatud uuendustele sai asendatud 

uue Helsingi 1992. a konventsiooniga, kus iseseisvuse taastanud Eesti, Läti ja Leedu olid uuteks 

osalisriikideks. See andis võimaluse kaitsta merekeskkonda tervikuna, lähtudes merekeskkonna 

ökoloogilisest situatsioonist ja mitte ainult naftast või mõnest üksikust pollutandist, vaid juba 

põhimõtteliselt kõikidest võimalikest saasteallikatest lähtuvalt (HelKonv 1974 ja 1992 on jätnud 

konventsiooni üldisemad normid täpsustamata lisades ainult mandrilaval toimuva tegevuse 

korral). 

Oluline osa rahvusvahelisest koostööst merekeskkonna kaitsel tehakse ära rahvusvaheliste 

organisatsioonide poolt ning ka EL-s. UNCLOS kohaselt on meresõidu ohutuse ja turvalisuse 

küsimustes ning laevadelt pärineva reostuse osas merekeskkonna kaitsmisel pädevaks 

rahvusvaheliseks organisatsiooniks IMO315, kes töötab välja ja võtab vastu vajalikke 

rahvusvahelisi konventsioone (reegleid ja standardeid), mis reeglina peaksid olema 

rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtted ja normid meie põhiseaduse § 3 lg 1 teise lause 

mõistes. Eesti merenduse ja rannikumere keskkonna kaitse efektiivse korraldamise tagamiseks 

tuleb regulaarselt osaleda IMO Meresõiduohutuse Komitee, Merekeskkonna Kaitse Komitee 

(MPEC) ning Juriidilise Komitee tegevuses ja üritustel, võttes arvesse et niiviisi on võimalik olla 

aegsasti kursis ja võimalusel ka mõjutada vajalikus suunas pikalt planeeritavaid meetmeid ja 

õigusloomet ning valmistuda siseriiklikult muudatusteks.  

Euroopa Liidu merealadel on üldjoontes samalaadset kui IMO ülesannet täitmas Euroopa 

Meresõiduohutuse Amet (EMSA)316 Lissabonis. Erinevalt IMO-st on EMSA võtnud eesmärgiks 

ka liikmesriikide abistamise suuremate laevaõnnetustega põhjustatud ulatuslike merereostuse 

korral – nii oli EMSA loomise aluspõhjusteks laevaavariid ERIKA-ga (1999) ja tankeriga 

PRESTIGE (2002), kus viimasel juhtumil tanker murdus kaheks tormis Galitsia ranniku lähedal, 

                                                 
314 Vt: UNCLOS artiklid 122 ja 123. 
315 Eesti ühinemine IMO 1948.a konventsiooniga jõustus 31.01.1992 – vt RT II 1992, 6, 85. 
316 Vt täpsemalt Euroopa Meresõiduohutuse Ameti kodulehelt, kättesaadav: www.emsa.europa.eu (14.09.2015).  
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kuna Hispaania võimud ei lubanud hädas oleval laeval sadamas varjuda. Näiteks, täiendavalt 

kontrollfunktsioonidele on EMSA sõlminud rea lepinguid tankerite omanikega, kes on suurte 

merereostuste korral kohustatud appi tulema, et sadamate vastuvõtuseadmetesse viia merealadelt 

väikestelt reostuse kogujatelt laevadelt ülevõetud naftasegused mereveed. 

Mõlema, nii IMO kui ka EMSA liinis tehtavas rahvusvahelises koostöös peavad Eesti huvid 

olema esindatud kolme ministeeriumi ühistegevuse tulemusena: need on MKM, KKM ja 

Siseministeerium. On arusaadav, et iga ministeerium ajab oma rida, kuid näiteks, Norras on 

merenduse kui majandusharu olulist mõistetud ning eksisteerib riiklik Merenduskomisjon 

eesotsas pädeva professoriga. Arvatavasti on mõtekas mereõiguse kodifitseerimise käigus 

kaaluda mingi taolise komisjoni loomist ka Eestis, mis abistaks Vabariigi Valitsust ja Riigikogu 

merendust puudutavate ja samas merekeskkonna kaitset taotlevate kohustuste võtmist 

riikidevahelises koostöös ja õigusloomes. 

15. novembril 2007 toimus Krakovis Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni 

osaliste kõrgetasemeline nõupidamine (HELCOM Ministerial Meeting), kus konventsiooni 

osapooled [Taani], Eesti, Euroopa Ühendus, Soome, Saksa, Läti, Leedu, Poola, Vene ja Rootsi 

kiitsid heaks Läänemere Tegevuskava (ingl. k. Action Plan). Selle kava eesmärgiks on saavutada 

Läänemere keskkonna hea seisund aastaks 2021, eraldi osadena on välja toodud neli probleemide 

valdkonda (eutrofeerumise kontroll, bioloogilise mitmekesisuse tagamine, ohtlike ainete kontroll 

ning merelised tegevused), millede lahendamise meetmetele pühendatakse konkreetset 

tähelepanu. Vabariigi Valitsus kinnitas 2008. a Eesti tegevuskava Läänemere kaitsel ning vastav 

rakendusplaan on kinnitatud Keskkonnaministri käskkirjaga nr 241, 14.03.2013.  

Omaette verstapostiks rahvusvahelises koostöös Läänemere keskkonna kaitse ja säilitamise 

valdkonnas on EL-s Euroopa Parlament ja nõukogu vastu võtnud direktiivi 2008/56/EÜ, 17. 

juunil 2008, millega kehtestatakse ühenduse merekeskkonnapoliitikaalane tegevusraamistik 

(merestrateegia raamdirektiiv, edaspidi – MSRD).317 See raamdirektiiv näeb liikmesriikidele ette 

konkreetsed kohustused, täitmise tähtajad ja vajalikud EL Komisjoni teavitamised. Liikmesriigid 

on kohustatud määrama direktiivi täitmiseks pädevad asutused, seadma keskkonnasihid, 

merestrateegiad (art. 5), seireprogrammid (art. 11), määratlema hea merekeskkonna seisundi 

                                                 
317

 MSRD Artikkel 1 lg 1 sätestab üldise eesmärgi: „Käesolev direktiiv loob raamistiku, mille piires liikmesriigid 
võtavad vajalikud meetmed, et saavutada või säilitada mereakvatooriumis hea keskkonnaseisund hiljemalt aastaks 
2020.” 
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parameetrid318 ja taolise hea seisundi saavutamise või säilitamise meetmeprogrammid jms. 

MSRD, mille artikkel 4 lg 1 „a” loeb Läänemerd omaette „merepiirkonnana”, näeb tänaseks 

olulisena ette artiklis 5 lg 2 „b i ja ii” hea merekeskkonna seisundi saavutamiseks 

merestrateegiale vastava meetmeprogrammi väljatöötamist 2015. aastaks ja selle käivitamist 

2016. a. Merekeskkonna seisundi parandamise meetmete kavandamisel tuleb arvesse võtta ka 

Euroopa parlamendi ja nõukogu 30. mai 2002. aasta soovitust nr 2002/413/EÜ Euroopa 

rannikualade integreeritud haldamise strateegia elluviimiseks. Merd tuleb vaadelda kui ühtset 

ökosüsteemi, mis hõlmab ka rannikuvett ning mida mõjutavad asumitest, rannikualadelt ja 

siseveekogudest lähtuv reostus (so põhiline reostusallikas, mille osa üldisest saastekoormusest on 

ca 80%).  

Selge on, et meetmeprogrammid eeldavad pidevat korrektuuri tulevikus, eriti koostööd 

liikmesriikide vahel mere alapiirkondades, ühist seiret ja keskkonnamõjude hindamist ning 

vajadusel erakorraliste meetmete osas kokkuleppimist – see kõik näitab, et MSRD vajab sügavat 

õiguslikku analüüsi selleks, et kindlaks määrata, mis kuuluks sätestamisele seaduse ja mis 

alamalseisvate asjakohaste õigusaktidega. Tundub olevat asjakohane, et EL liikmesriigid 

omavahelises suhtlemises merekeskkonna kaitsel võivad eriti kriitilistes situatsioonides (MSRD 

art. 5 lg 3, mis võimaldab taolise liikmesriikide koostöö korral pilootprojektidena saada ka 

finantsabi EL Komisjonilt) või ka vajadusel loobuda HelKonv kehtestatud piirangust, et iga 

rannikuriik uurib oma sise- ja territoriaalmerd ainult ise. 

Vajadus kodifitseerida Eesti mereala kaitse ja säilitamine üldise mereõiguse kodifitseerimise 

käigus on ilmne mitte ainult õigusselguse ja korrastatud õigusaktide süsteemi loomise eesmärgil. 

Tänapäeval pööratakse merekeskkonna kaitsele järjest suuremat tähelepanu nii terves maailmas, 

eri piirkondades nagu Läänemeri, ja ka Eestis. Õiguspõhimõtete ja normide süsteemne, terviklik 

esitamine eraldiseisvas merekeskkonna kaitse seaduses on põhjendatud alljärgnevate (kuid mitte 

ainult) asjaoludega: 

- kui maismaa ja selle veekogude ning põhjavee kaitse toimub Eesti suveräänsuse teostamisega 

ühetaolise õigusliku režiimiga territooriumil, millesse sekkumine rahvusvahelise õiguse poolt 

toimub ainult Eesti nõusolekul, siis rahvusvaheline üldtunnustatud mereõigus sekkub Eesti 

                                                 
318

 Vt: KOMISJONI OTSUS, 1. september 2010, mereakvatooriumi hea keskkonnaseisundi kriteeriumide ja metoo-
dikastandardite kohta (teatavaks tehtud numbri K(2010) 5956 all) – ELT, L 232/14. 
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mereala õiguslikku režiimi mitte ainult laevadele rahumeelse läbisõidu lubamisega, vaid 

UNCLOS-i mitmed osad (II, V, VI, XI, XIII ja XV), aga eriti XII osa „Merekeskkonna kaitse ja 

säilitamine” seavad riikidele terve rida asjakohaseid piiranguid või ettekirjutusi olenevalt sellest, 

esiteks, kas riigid esinevad rannikuriikidena, lipuriikidena või sadamariikidena ning teiseks, 

missugust mereala või mis liiki merepõhja momendil kasutatakse. Viimastes eksisteerivate 

erinevate õiguste ja kohustuste tõttu on rahvusvahelise mereõiguse omapäraks see, et tegevuse 

õiguspärasuse või õigusrikkumise tuvastamise aspektist on ennekõige oluline tuvastada, millises 

merealas tegutsetakse ning alles teiseks, mis laadi merekasutamisega on tegemist. KKM-i 

seisukoht, et merekeskkonna palju suurem mastaap võrreldes siseveekogudega, rõhutab veelgi 

eraldi regulatsiooni vajadust. Kõiki neid erisusi ja nüansse on ebamõistlik tuua Eestis kehtivasse 

veeseadusesse ja see on ka normitehniliselt raske; 

- rahvusvaheline mereõigus ja Eesti poolt konventsioonidega võetud kohustused ja ka omandatud 

õigused lähtuvad merekeskkonna kaitsel sellisest regulatsioonist, mis on üles ehitatud 

reostusallika põhiselt, ning sisuliselt kõige efektiivsemalt reguleeritud küsimuses – laevadelt 

pärineva reostuse puhul olenevalt sellest kas tegu on tavalise meresõiduga või laevaõnnetusega. 

Eestil tuleb seda süsteemi arvestada ja järgida, et rahvusvahelise ja siseriikliku mereõiguse vahel 

valitseks õiguses hea selgus ning õiguste ja kohustuste vastavus; 

- Eesti mereala pidev jälgimine merereostuse koheseks avastamiseks, süüdlaste kinnipidamiseks, 

reostuse likvideerimiseks, kõiksugu preventiivsete meetmete võtmiseks, reostuskahju 

määramiseks ja hüvitise maksmiseks kannatanutele on, arvestades ka laevadel veetavate ainete, 

kaupade koguseid, vaja oluliselt suuremaid ressursse, kui seda näiteks, ühe kütusetsisterni 

kukkumise korral sillalt jõkke; 

- Eesti ministeeriumite ja ametite tegutsemine laevaõnnetuste või ka muu merekeskkonna 

reostamise intsidendi korral vajab korrastamist ja paremat koordineerimist. Näiteks, kui toimub 

laevaõnnetus merel, millega kaasneb merekeskkonna reostus, siis kuigi MSOS-is on 101.  ptk § 

441 „Merereostuse vältimine laevadelt”, käsitleb see ainult laeval või selle kaptenil lasuvaid 

kohustusi (teatamise kohta), samas seaduse 14. ptk „Laevaõnnetuste ja ohtlike juhtumite 

juurdlus”, milles §-s 69 p 7 loetakse taoliseks juurdlust vajavaks sündmuseks ka igat 

keskkonnareostust (NB! puudub üldse raskuse kvalifikatsioon, millal tekib vajadus teavitada 

MKM-i Ohutusjuurdluse Keskust või volitada VTA-d), liigitades iga merereostuse „raskeks 

laevaõnnetuseks”. Kui aga lähtuda KKI põhimäärusest ja keskkonnajärelevalve seadusest (vt § 
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4), siis merereostuse korral on juurdlejaks KKI. Kujutagem nüüd ette, et Eesti merealas on 

toimunud raske laevaõnnetus koos vajadusega päästa inimelusid ja koos merereostusega, kohale 

saabuvad PPA valvelaev ja helikopter, VTA ja KKI – reguleerimata on, mis juhtumitel kes juhib 

kogu seda keerukat situatsiooni ja dikteerib vajalike meetmete võtmise ning nende järjekorra, 

kutsub abi teistest Läänemere naaberriikidest jms. 

- puudulik ja juriidiliselt ebakorrektne rahvusvahelise konventsiooni inkorporeerimine Eesti 

siseriiklikusse õigusesse on toonud Eesti riigile juba märkimiseväärse tagasilöögi aastaid tagasi. 

Vastavalt Eesti Vabariigi põhiseaduse319 (PS) § 3 lg 1 on Eestis täitmiseks kohustuslikud vaid 

avaldatud seadused. IOPC 1971.a. Fondiga suheldes sai Eesti negatiivse kogemuse seoses Malta 

tankeri ALAMBRA põhjustatud 300t masuudi reostusega Muuga sadamas laadimisel, kui 

reostuse põhjustasid praod roostes laevakeres. Sel ajal oli tegu CLC-1969320 ja varasema IOPC 

1971. a. Fondi (FUND-1971321) konventsioonidega, millega Vabariigi Valitsus ühines 

protokollilise otsusega 13. okt. 1992. a, kuid need jäeti tõlkimata ja RT-s avaldamata. Probleem 

oli selles, et rahvusvaheliselt oli Eesti konventsioonide osapool, kuid need polnud Eestis 

täitmiseks kohustuslikud just avaldamata jätmise tõttu. Teine möödalask oli selles, et 

reostuskahju arvestati vale õigusakti - saastetasu seaduse alusel, mille järgi reostuskahjuks saadi 

45,1 mln EEK. 2004. a. 28. veebruari Postimees kirjutas enneaegselt uhkusega, et Eesti sai 

hüvitiseks tankeri vastutuse kindlustajalt 1 mln USD (ainult natuke üle 12 mln EEK). IOPC 1971. 

a Fond ei tunnistanud KKI esitatud nõuet, kuna see ei vastanud kahju mõistele CLC-1969 alusel, 

ega hüvitanud Eestile mitte midagi täiendavalt. Õiguslikult korrektsete aktide ja asjaajamise 

korral oli Eesti võimalus saada IOPC 1971. a. Fondilt palju suurem hüvitus täiendavalt sellele 

summale, mis tanker ALAMBRA kindlustusfirma välja maksis. Aastaid hiljem Riigikogu 

ratifitseeris nii tsiviilvastutuse (CLC) kui ka fondi (IOPC) konventsiooni koos neid 

konventsioone revideeriva 1992. a protokolli322. Seega sai lõpuks vähemalt hilinenult võetud 

rahvusvaheline kohustus konventsiooni eksklusiivse kohaldamise osas, mida rõhutab CLC-

1992323 art. 4 lg 4. Sellistest negatiivsetest kogemustest peab õppima ja see on hea näide, miks on 

                                                 
319 Eesti Vabariigi põhiseadus. – RT 1992, 26, 349. 
320 International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969. 
321 International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution 
Damage, 1971. 
322

 Naftareostusest põhjustatud kahju korral kehtiva tsiviilvastutuse 1969. aasta rahvusvahelise konventsiooni 
muutmise 1992. aasta protokoll. - RT II 2004, 25, 103. 
323 International Maritime Organization Protocol of 1992 to amend the International Convention on Civil Liability 
for Oil Pollution Damage, 1969. 
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vaja revideerida Eesti siseriikliku õiguse vastavust ja kooskõla rahvusvahelistele 

konventsioonidele ja lepingutele. 

  

3.2. Probleemide kaardistus ja analüüsi ülesanded 

3.2.1. Terminoloogia 

a) Analüüsi etapi üldeesmärk 

Analüüsi eesmärgiks on hinnata mereõiguse terminoloogia kooskõla Eesti seaduste vahel või 

nende puudumine, lähtuvalt mh välislepingutest ja pädevate rahvusvaheliste organisatsioonide 

soovitustest. Analüüsida tuleb, kas mõisteid mereõiguse alastes seadustes on kasutatud 

ühetaoliselt, süsteemselt ja kooskõlas õigusselguse põhimõttega.  

Analüüs peab vastama HÕNTE mõttes väljatöötamiskavatsusele. See tähendab, et analüüs peab 

sisaldama ka probleemide ja nende lahendusvariantide õigusvõrdlevat analüüsi ja eelistatavat 

lahendust koos põhjendusega. Analüüsis tuleb käsitada muu hulgas alljärgnevaid terminoloogilisi 

küsimusi. 

 

b) Ulatuslik merereostus 

Ulatuslik merereostus, s.o mõiste mida käesoleva osa punkti 3.1 alapunktis e) käsitlesime eespool 

seoses Siseministeeriumi kriitikaga. Täiendavalt aga märgime, et MSOS-i  §-s 691. 

„Laevaõnnetuste liigitamine” tuuakse lõikes 1 „väga raske” laevaõnnetusena muuhulgas ka 

„ulatuslik keskkonnakahjustus”, lõikes 2 p 2 aga (iga) keskkonnakahjustus kui „raske 

laevaõnnetus”! Normitehniliselt on hea teada, kas siin toodud mõiste „ulatuslik 

keskkonnakahjustus” ja UNCLOS-i artiklis 19 lg 2 p „h” kehtestatud mõiste „ulatuslik reostus” 

on samatähenduslikud või mitte. Siinjuures taoline laevaõnnetuste klassifikatsioon 

merekeskkonna reostamise vältimise seisukohast ei ole õnnestunud, ta toob kaasa iga 

keskkonnakahjustuse osas ohutusjuurdluse, mis alati võib olla pole mõistlik ja on suurte 

ressursside raiskamine. Sama seaduse §-st 692 „Ohutusjuurdluse kohaldamisala” on eksperdi 
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arvates ja UNCLOS art 56 arvestades välja jäetud Eesti majandusvöönd ning kohaldamine ka 

välismaa laevadele juhul, kui tegu on merekeskkonna kahjustusega. 

 

c) UNCLOS terminoloogia 

Käsitleme nüüd UNCLOS-s kasutatud terminoloogiat merereostuse või „heidete” 

suuruse/raskuse küsimuses ning võrdleme sealjuures nii eestikeelset, inglisekeelset kui ka 

venekeelset terminite kasutamist, et leida oma analüüsiga selgus sellele olulisele probleemile. 

UNCLOS kasutab artiklites: 

* 19 lg 2 s.o , millal välismaa laev loetakse rikkunuks rahumeelse läbisõidu õigust rannikuriigi 

territoriaalmerest, p „h” - ulatuslik reostus (ingl.k serious pollution; vene k. серьезное 

загрязнение); siinjuures tuleb teha kaks märkust:  

1) UNCLOS-i ei loeta rikkunuks, kui merereostus on pandud toime hädaolukorras, näiteks, 

üldavariina324 või merepäästes osalemisel; 

2) Rahvusvahelise Õiguse Assotsiatsiooni (ILA) töökomitee (ing. k. ILA Committee on Coastal 

State Jurisdiction Relating to Marine Pollution) raport ÜRO 1982. a. mereõiguse konventsioonis 

kasutatud laevadelt lähtuva merereostuse vältimise ja kontrollimise terminite kohta esimees 

Soome professor Kari Hakapää juhtimisel jõudis järeldusele, et territoriaalmerest rahumeelse 

läbisõidu õigust rikkudes seoses tahtliku ja ulatusliku merereostuse toimepanekuga saab välismaa 

laeval olnud süüdlast karistada ka vangistusega, vastasel juhul aga laevaomanikku vaid 

rahatrahviga. Seda seisukohta tunnistab ka UNCLOS-i artikkel 230 lg 2. Sealjuures, kui teo 

tahtlikkuse kvalifitseerimisel pole reeglina probleemi, siis mida mõista „ulatusliku reostusena” 

(ingl. k. serious pollution) tekitab Eestis küsitavusi (vt Siseministeeriumi märkusi).  

* 220 lg 5 - heide, mis on toime pandud rannikuriigi majandusvööndis, põhjustab või ähvardab 

põhjustada märkimisväärse reostuse (ing. k. substantial discharge .....causing significant 

pollution; vene k. – большой сброс ... значительное загрязнение); eesti k. „heite” ees puudu 

omadussõna „oluline”! 

                                                 
324 Vt. Kaubandusliku meresõidu seaduse §-i 122 lg 1, mis sätestab: „Üldavariiks loetakse kahju, mis tekkis 
tahtlikult ja põhjendatud piires tehtud erakorralistest kulutustest või loovutustest, et päästa laev, prahiraha ja laeval 
veetav last neid ähvardavast ühisest ohust.” 
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* 220 lg 6 - ulatusliku heite, mis on toime pandud rannikuriigi majandusvööndis tekitab või 

ähvardab tekitada ulatusliku kahju (ing. k. discharge causing major damage or threat of major 

damage; vene k. – сброс ....привело к тяжелому ущербу); eesti k. „heite” ees „ulatuslik” on 

liigne! 

* 228 lg 1 – (menetluse peatamine välismaal) tekitatud olulise kahjuga (ing. k. a case of major 

damage; vene k. - тяжелый ущерб). 

Siit saame teha analüüsides alljärgnevad järeldused/ettepanekud terminite normitehniliselt õige 

kasutuse ja UNCLOS-i artiklite tõlke osas: 

1) Jätame art 19 lg 2 p „h” nii nagu on, kuid ühtlustame selle termini sisu HELCOM-i 

seisukohtadega (vt ka ettepanekut Siseministeeriumi vastuskirjas); 

2) Art 220 lg 5 – eestikeelses tõlkes on termini heide ees puudu originaalis kasutatud 

omadussõna oluline (substantial), mis vajab seadusesse lisamist ning kui võimalik, siis ka tõlke 

parandamist; 

3) Art 220 lg 6 – esiteks, ei ole võimalik kasutada siin omadussõna „ulatuslik” mõlemal korral, 

sest õigusliku selguse mõttes sellel on juba esimeses punktis antud kasutus; teiseks, originaalis ei 

kasutata omadussõna heite ees üldsegi mitte ning „major damage” tõlke õigem vaste oleks suur 

kahju; 

4) Art 228 lg 1 – kasutada tuleks nii nagu eelmises punktis toodud terminit suur kahju. 

Nendele terminitele nii nagu ekspert soovitab, tuleb lähteülesandeks lugeda Eesti riigi seisukohti 

klaarivate sisuliste legaaldefinitsioonide andmine seaduses ja tagada ühetaoline kasutamine 

kõigis merekeskkonna kaitset ja säilitamist reguleerivates alamalseisvates õigusaktides või ka 

teistes seotud seadustes nagu MSOS vms. 

Samuti peab märkima, et UNCLOS-i artiklis 220 lg 1 ja 2, kui reeglite rikkumine või saasteainete 

heide leidis aset kas sadamas, rannalähedases mereterminalis, sisemeres või territoriaalmeres on 

rannikuriigile antud õigused menetlemiseks alates inspekteerimisest kuni laeva arestimiseni 

jäänud Eesti seadusandja poolt seni detailiseerimata teo raskusest hoolimata. Veelgi enam, KarS 

§ 3651-2, mis reguleerivad karistusi laevalt saasteainete merre heitmise keelu rikkumise eest, ei 
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tee vahet missuguses merevööndis rikkumine aset leidis ning sisaldavad millegipärast mõlemad 

paragrahvid omadussõna süstemaatiliselt (?), mis teeb võimatuks, näiteks, välismaa laeva 

kinnipidamise ja juurdluse  karistamise võimatuks ühekordse merereostuse korral ja sissesõidul 

Tallinna, olenemata sellega põhjustatud kahju suurusest, praktiliselt võib taoline „süstemaatiline” 

saasteainete merre heitmine olla tabatav ja karistatav ainult Eesti liinilaevanduses. 

Käesolev artikkel 220 lõpeb lõikega 7, mis sätestab: „ Olenemata lõikest 6, tuleb rannikuriigil 

lubada laeval teekonda jätkata, kui pädeva rahvusvahelise organisatsiooni kaudu või muul viisil 

on kokku lepitud kõnealust rannikuriiki siduvad asjakohased menetlused ning on deponeeritud 

kautsjon või muu sobiv rahaline tagatis nõuete täitmiseks.”    

Aktsepteeritava tagatise  saamine peab olema eeltingimuseks juurdluse teostajatel laeva 

vabastamiseks, vastasel juhul tuleb reostaja laev arestida (vt ka UNCLOS art 229). 

 

d) Reostuskahju mõiste  

Reostuskahju mõiste on keskseid mõisteid merekeskkonna kaitse õiguses, mis on defineeritud 

rahvusvahelises mereõiguses kui eksklusiivselt kohaldatav õiguslik alus merinõude koostamisel 

laevaomaniku või tema vastutuskindlustaja vastu, kuid sellest terminist arusaamine tekitab KKI-

le (koos KKM-ga) ja neile õigusabi osutavatele büroodele mingipärast suuri raskusi (vt KKI 

vastuskirja). Kui asjakohaselt tutvuda naftareostusest põhjustatud kahju korral kehtivat 

tsiviilvastutuse 1992. aasta rahvusvahelist konventsiooni (CLC-1992), naftareostusest 

põhjustatud kahju kompenseerimise rahvusvahelise fondi asutamise 1992. aasta konventsiooni 

(IOPC FUND 1992) või punkrikütusereostusest põhjustatud kahju eest kantava tsiviilvastutuse 

2001. aasta rahvusvahelist konventsiooni (BUNKERS 2001), siis kohaldatakse mereala suhtes 

seda mõistet alljärgnevalt: 

«Reostuskahju» tähendab: 

(a) laevalt välja pääsenud või valgunud nafta reostusest väljaspool laeva tekitatud kahju, kus 

iganes välja pääsemine või valgumine aset ei leia, eeldusel, et hüvitis keskkonna 

kahjustamise eest, välja arvatud saamata jäänud tulu, on piiratud tegelikult tehtud või 

edaspidi tehtavate mõistlike taastamistööde maksumusega; 

(b) ennetavate meetmete maksumus ja ennetavate meetmetega tekitatud kahju.»  

See muudab kardinaalselt KKI-i kui kohtueelse menetleja ülesandeid tekitatud kahju kindlaks 
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määramisel, mis eeldab eelkõige mere- ja rannareostuse likvideerimiseks tehtud kulutuste 

fikseerimist/dokumenteerimist ühes nende enda, PPA, Päästeameti ja vajadusel ka teiste 

riigiametite või näiteks, sadamate preventiivset laadi kulutused nagu ka kahju, mida on kandnud 

omavalitsused, juriidilised või füüsilised isikud seoses ranniku puhastamisel reostusest. Taoline 

protseduur eeldaks tariifide kindlaksmääramist reostustõrje laevade, muude laevade ja tehnika 

kasutamisel, spetsialistide või ka rannakoristusel abistajate jm sätestamist ning reostajalt saadud 

kompensatsiooni jaotamist kulutuste tegijate ja kahju kannatajate vahel (soovitav on siinjuures 

tutvuda Inglismaa praktikaga vara merepääste valdkonnas – vt LLOYD`S LOF 2014 salvage 

contract koos SCOPIC klausliga). See on hoopis midagi muud kui lihtsalt varasema saastetasu 

seaduse, nüüd keskkonnatasude seaduse alusel matemaatilise tehte abil kindlaks tehtav hüvitis. 

Riigikogu poolt ratifitseeriti CLC-1969 revideeriv 1992. a protokoll325 ning seega on võetud 

rahvusvaheline kohustus konventsiooni eksklusiivse kohaldamise osas, mida  rõhutab art. 4 lg 4 

alljärgnevalt: 

«4. Kõik nõuded reostuskahju eest hüvitise saamiseks tuleb esitada omanikule vastavalt käesolevale 

konventsioonile. Vastavalt käesoleva artikli lõikele 5 ei või käesoleva konventsiooni kohaselt või muul 

alusel ühtegi nõuet reostuskahju tekitamise korral esitada: 

(a) laevaomaniku teenistujatele ja agentidele ega laevapere liikmetele; 

(b) lootsile ega ühelegi teisele isikule, kes laevas töötades ei ole laevapere liige; 

(c) prahtijale (sealhulgas laevapereta laeva prahtija), laevamänedžerile ega operaatorile; 

(d) ühelegi päästetöötajale, kes tegutseb laevaomaniku nõusolekul või vastava avaliku võimu kandja 

ülesandel; 

(e) ühelegi ennetavaid meetmeid rakendavale isikule; 

(f) ühelegi punktides (c), (d) ja (e) nimetatud isikute teenistujale või agendile, välja arvatud juhul, kui 

kahju on tekitatud tahtlikult vastava isiku tegevuse, tegevusetuse või hooletuse tõttu ja teadmisega, et 

selline kahju tõenäoliselt tekib.»  

Saastamise ja reostamise mõisteid tuleb kodifitseerimise käigus analüüsida sellest aspektist, kas 

merereostus kattub või võib olla sisuliselt hõlmatud keskkonnaseadustiku üldosa seaduse saastuse 

mõistega või on sellest kuidagi erinev ja mis osas erinev. 

                                                 
325 Naftareostusest põhjustatud kahju korral kehtiva tsiviilvastutuse 1969. aasta rahvusvahelise konventsiooni 
muutmise 1992. aasta protokoll, 27.11.1992, jõust. 06.08.2005 - RT II 2004, 25, 103. 
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e) Vee erikasutusluba  

Vee erikasutusluba on termin, mis on sätestatud VeeS § 2 p. 13. Merekeskkonnaga seoses  

kasutatakse seda vastavalt VeeS §-dele 345seoses kaadamisega(ingl. k. dumping), st kui lubatakse 

uputada merre kas süvendatud pinnast, aineid, naftaplatvorme, laevu vms asju. Mereõiguse 

kodiftiseerimise käigus tuleb analüüsida termini vee erikasutusluba kasutust seoses merega või 

muu termini kasutuselevõtu vajadust, et eristada spetsiifilisi tegevusi meres muudest tegevustest 

vee kasutamisel, kus VeeS järgi on nõutud vee erikasutusluba.  

f) Rand või rannik  vs „kallas”  

Küsimus on VeeS-s reguleeritud peatükis 41. Avaliku veekogu koormamine ehitisega, milles 

detailselt käsitletakse pädeva asutuse – Tehnilise Järelevalve Ameti poolt hoonestuslubade 

väljaandmist ning kus §-s 2210 lg 1 p 5 on hoonestusloa andmiseks keeldumise üks põhjus see, 

kui esineb oluline keskkonnamõju, mida pole võimalik piisavalt vältida ega leevendada. Kuid 

täpsem analüüs näitab, et taoline eeldus ei pea paika. Selle peatüki regulatiivne mõte on käsitleda 

vaid siseveekogudesse ehitiste rajamisega, sest kasutatakse terminit „kallas”, st et lahendatakse 

kahte erinevat olukorda, kus ühel juhul on ehitis ühendatud kaldaga ja teisel juhul mitte. Nagu me 

teame terminoloogiliselt, on kallas jõgedel ja järvedel, merel on aga rand või rannik! Seda 

viimast seisukohta toetab ka asjaolu, et ptk 41 § 222 (avaliku veekogu koormamine 

veekaabelliinidega) on tunnistatud kehtetuks ning on sisuliselt üle viidud ptk 52 „Merekeskkonna 

kasutamine ja kaitse”  § 348.Veekaabelliinide ja torujuhtmete paigaldamine: 

„(1) Merre võib paigaldada veekaabelliine ja torujuhtmeid, mis ei takista veekogu tavapärast 

kasutamist ning mis ei kaota oma tarbimisväärtust ebaotstarbekalt lühikese aja jooksul, lähtudes 

põhimõttest, et veekogu mõjutataks võimalikult vähe. 

(2) Veekaabelliine ja torujuhtmeid tuleb käitada viisil, mis hoiab ära keskkonnakahju tekkimise 

ohu ja kahjustab keskkonda võimalikult vähe.” 
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3.2.2. Merekeskkonna kaitse regulatsioon 

a) Analüüsi etapi üldeesmärk 

Analüüsi eesmärgiks on hinnata merekeskkonna kaitse regulatsiooni väljatöötamise vajalikkust 

Eestis ja vajadusel selle kehtestamist kas eraldi seadusena või merenduskoodeksi osana. Analüüsi 

käigus tuleb hinnata Eesti erinevates seadustes sätestatud merekeskkonna kaitset reguleerivaid 

norme ja põhimõtteid ning nende vastavust nii võetud rahvusvahelistele kohustustele kui ka 

rahvusvahelisele mereõigusele ja asjakohastele konventsioonidele tervikuna, kusjuures 

üldeesmärgiks on välja töötada merekeskkonna kaitse regulatsiooni sobivaim struktuur, et ta 

toimiks õiguslikult võimalikult hästi koos teiste merendusvaldkonna ja ka keskkonnavaldkonna 

õigusaktidega. 

 

b) UNCLOS – ÜRO 1982.a mereõiguse konventsioon kui „merede ja 

ookeanide põhiseadus” 

UNCLOS ja sellega lahutamatult seotud  XI osa 1994.a rakenduskokkulepe on saavutanud 

tänaseks „üldtunnustatud rahvusvahelise õiguse” staatuse, sest osalisriike on 165 ja Euroopa Liit 

rahvusvahelise organisatsioonina vastavalt liikmesriikide poolt antud pädevusele. Eesti Vabariik 

on osalisriigiks alates 26.08.2005.326 Selle osalisriikide reservatsioone välistava konventsiooni327 

alusel on 1996.a moodustatud nii Rahvusvaheline Süvamerepõhja Organisatsioon (ISA) Jamaikal 

kui ka konventsiooni tõlgendamisest või kohaldamisest põhjustatud vaidluste lahendamiseks 

Rahvusvaheline Mereõiguse Kohus (ITLOS) Hamburgis. Merekeskkonna kaitsele ja säilitamisele 

on UNCLOS-s pühendatud spetsiaalne XII osa (artiklid 192 – 237). UNCLOS pole ülimuslik 

mitte ainult 1958. a Genfi mereõiguse konventsioonide, vaid ka teiste mereõiguse alaste 

rahvusvaheliste lepingute suhtes vastavalt artiklile 311. Seda põhiseaduslikku staatust ka 

merekeskkonna kaitseks sõlmitud rahvusvaheliste lepingute suhtes rõhutatakse spetsiaalselt 

artikli 237 lg 2 järgnevalt: „Muude konventsioonidega võetud merekeskkonna kaitsmise ja 

säilitamise kohustusi täidetakse käesoleva konventsiooni põhimõtteid ja eesmärke järgides.” 

 

                                                 
326

 Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1982. aasta 10. detsembri mereõiguse konventsiooni ja selle XI osa 
rakenduskokkuleppega ühinemise seadus. - RT II 2005, 16, 48. 
327

 UNCLOS on loodud „pakett-tehingu” (ingl.k package deal) põhimõttel, st kas aktsepteerid kõik või mitte midagi. 
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Tänapäeva merekeskkonna kaitses ja säilitamises esineb riik kolmes erinevas rollis328: esiteks, 

rannikuriigina, kelle hoole all on merekeskkond ja selle ressursid (merealad kuni 200 meremiili 

ning merepõhi ja selle all asuv maapõu maksimaalselt kuni 350 meremiili lähtejoontest329); 

teiseks, lipuriigina, kelle registrisse laev on kantud ja kannab seetõttu antud riigi lippu; 

kolmandaks, sadamariigina, kellele on antud õigus ja kohustus kontrollida ja algatada menetlus 

ebaseaduslike saasteainete heidete asjus oma sadamates, „kui laev viibib vabatahtlikult sadamas 

või mere paiknevas terminalis” ning täiendavalt haldusmenetluse korras kinni pidada ja merele 

minekut keelata laevadel, mis ei vasta meresõiduohutuse nõuetele ning seetõttu ohustavad 

merekeskkonda reostamisega. Siinjuures täheldame, et UNCLOS lähtub laevadele esitatavate 

rahvusvaheliselt kehtestatud meresõiduohutuse ning merekeskkonna kaitseks ja säilitamiseks 

esitatavate reeglite ning standardite kehtestamisel alljärgnevatest põhiprintsiipidest: 

 

* laevadele (ka õhusõidukitele) kehtestatud reeglid ja standardid on lipuriikide jaoks minimaalsed 

nõuded, mida tuleb täita, kusjuures oma laevadele on lubatud kehtestada ka rangemaid nõudeid; 

 

* rannikuriikide jaoks on aga eelpool nimetatud nõuded maksimaalseteks, millede täitmist võib 

läbisõitvatelt välismaa laevadelt nõuda. Artikkel 21 lg 2 sätestab, et „(rannikuriigi) õigusakte ei 

kohaldata välisriikide laevade konstruktsiooni, ehituse, meeskonna ega varustuse suhtes, välja 

arvatud juhul, kui nendega jõustatakse üldtunnustatud rahvusvahelisi standardeid.” 330 

 

Etteruttavalt võib öelda, arvestades riikide poolt kaasajal merekeskkonna kaitse probleemide 

tähtsuse tunnustamist ja erinevate lepingutega võetud rahvusvahelisi kohustusi, sealhulgas 

UNCLOS-i süvaanalüüsi ning pärast vestlusi KKM-iga, võib esialgselt väita, et parimaks 

variandiks Eesti Vabariigi jaoks oleks eraldi, süsteemselt tervikliku õigusakti – merekeskkonna 

kaitse seaduse väljatöötamine ja vastuvõtmine. Mõistlik on seda teha UNCLOS-i XII osa 

struktuurset ülesehitust aluseks võttes. Selles alustatakse oluliste põhiprintsiipide ja 

riikidevahelise koostöö kohustuste sätestamisega ning edasi käsitletakse konkreetseid riikide 

                                                 
328

 Vt H.Lindpere. Merekeskkonna kaitsmise ja säilitamise regulatsiooni põhiküsimustest: Eesti Vabariik lipuriigi, 
rannikuriigi ja sadamariigina. EV Presidendi juures asuva Akadeemilise nõukogu maaelu komisjoni kogumik „Eesti 
jätkusuutliku arengu teel”. Tallinn 2006, 133-156. 
329

 Eesti merealad ja merepõhi Läänemerel ei saavuta mere väiksuse tõttu rahvusvahelises mereõiguses pakutavaid 
ulatusi. 
330

 Need põhimõtted on ilmselgelt vajalikud kaubandusliku meresõidu korraldamise hõlbustamiseks ja 
ühtlustamiseks ning tagamaks, et rahvusvaheliselt vastu võetud normid oleksid laevade ehituse, varustatuse ja 
mehitatuse osas alati täidetud. 
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õigusi ja kohustusi eraldi nii õigusloome vallas kui ka kohustuste täitmise tagamisel. Meetmete 

regulatsioon on kehtestatud erinevate saasteallikate kaupa ning asja teeb veelgi keerulisemaks 

asjaolu, et merealad ja merepõhi jaotuvad erinevate õiguslike režiimidega aladeks. Oluliseks 

koostisosaks tuleb lugeda 7. jagu „Kaitseabinõud”, mis seavad rea täpsustavaid piiranguid 

rannikuriikidele oma menetlusõiguste teostamisel vastukaaluks sellele, et ulatusliku eksklusiivse 

majandusvööndi lubamisega rannikuriikidele331 ei hakkaks nad oma õigusi kuritarvitama 

välismaa laevade suhtes. Sealjuures tuleb kahjuks nentida, et UNCLOS-i eesti keelne tõlge 

sisaldab ikkagi mitmeid vigu või ebaõnnestunud tõlkeid, mida seaduse eelnõu väljatöötamisel 

saab kindlasti arvesse võtta ja likvideerida.332 

 

Siinjuures tuleb arvestada asjaoludega, et esiteks, UNCLOS töötati välja ÜRO III mereõiguse 

konverentsil aastatel 1973-1982, mistõttu mitmetes aspektides on rahvusvaheline merekeskkonna 

kaitse alane õigusloome tänaseks tunduvalt arenenud ja täienenud ning teiseks, mitmed vajalikud 

küsimused nagu pidevate merealade vaatluse korraldamine ja merereostuse avastamine, 

valmisolek merereostuse likvideerimiseks, tsiviilvastutus merereostuse korral ja põhjustatud 

kahju määratlemine ning kahju kohene ja õiglane hüvitamine on reguleeritud teiste 

rahvusvaheliste konventsioonidega. Ka UNCLOS-i art. 1 toodud terminid „merekeskkonna 

reostamine” ja „kaadamine” ning eriti II osas kasutatud termin „ulatuslik merereostus” ja XII 

osas kasutatud terminid merereostuse ulatuse või põhjustatava kahju suuruse osas vajaksid 

kindlasti legaaldefinitsioone Eesti õiguses. 

 

Ülevaade huvigruppide esitatud ettepanekutest 

Tuleb nõustuda Siseministeeriumi vastuskirjas 08.07.2015 nr 2-3/34-2 CdM-le:  

- „Mereõiguse kodifitseerimise vajaduse ja ulatuse väljaselgitamine” antud vastusega 

küsimusele nr.3 (see vastab käesoleva lähteülesande I osa 2. ptk. all punkt a) välja toodud 

küsimusele), milles suhtutakse kriitiliselt terminoloogilistesse erisustesse Läänemere 

                                                 
331

 Sellega allutati ligi 1/3 Maailmamerest rannikuriikide jurisdiktsioonile ja suveräänsetele õigustele ressursside 
osas (vt UNCLOS art. 56).  
332

 Näiteks, UNCLOS-i art 220 „Kohustuste täitmise tagamine rannikuriikide poolt” lõikes 1 või ka 2 märgitakse, et 
7.jao sätete alusel võib riik välismaa laeva kinni pidada. Tegelikult aga sätet lugedes selgub, et kinnipidamise aluseks 
peab olema rannikuriigi õigusakt (seadus), milles tuleb arvesse võtta XII osa 7.jaos kehtestatud rannikuriike piiravaid 
ning välismaa meresõitjaid kaitsvaid kaitseabinõusid. 
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naaberriikidega. Selles kirjas on näitena toodud just mõiste ulatuslik merereostus 

alljärgnevalt: 

„Terminoloogilisi erinevusi reostuse valdkonnas esineb meresõiduohutuse seaduses, Vabariigi 

Valitsuse 6. mai 2010. aasta määruses nr 57 „Hädaolukorrast või hädaolukorra tekkimise 

vahetust ohust Siseministeeriumi teavitamise kord“ (edaspidi VV määrus nr 57) ja 1. juuli 

2010. aasta määruses nr 92 „Avalikkuse hädaolukorra tekkimise vahetust ohust, 

hädaolukorrast ja hädaolukorra lahendamisest teavitamise kord ning nõuded edastatavale 

teabele“ (edaspidi VV määrus nr 92), ulatuslikust mere- või rannikureostusest põhjustatud 

hädaolukorra lahendamise plaanis (edaspidi HOLP) ja HELCOM-is. IMO 18. novembri 2014. 

aasta ringkirja MSC-MEPC.3/Circ.4/Rev.1 kohaselt on rannikuriigi pädevusse jäetud 

ulatusliku keskkonnakahju määratluse mõiste sisustamine. Siseriiklikes õigusaktides (VV 

määrused nr 57 ja 92), HOLP-i ja HELCOM-i tasandil on lähtutud ulatusliku mere- ja 

rannikureostuse määratlemisel madalamatest nafta- või naftasaaduste reostuse kogustest. 

Ulatuslikust mere- või rannikureostusest põhjustatud hädaolukorra lahendamise plaanis on 

defineeritud mere- ja rannikureostus järgmiselt:  

• Merereostus on nafta- või naftasaaduste reostus merel, mille tagajärjel kahjustub Läänemere 

merekeskkond ning majanduslikud tagajärjed on rasked ja pikaajalised. Merereostust 

käsitletakse ulatuslikuna ning ühtlasi hädaolukorrana alates 10 tonnist.  

• Rannikureostus on nafta- või naftasaaduste reostus rannikul, mille likvideerimine on 

tehniliselt keeruline ning aega ja ressurssi nõudev protsess, põhjustades selle tõttu olulise 

kahju looduskeskkonnale. Rannikureostust käsitletakse ulatuslikuna ning ühtlasi 

hädaolukorrana alates 5 tonnist.  

Nimetatud koguseid ületava reostuse korral on tegemist Eesti mõistes ulatusliku keskkonna 

kahjuga, mille juures on Eesti sunnitud kaasama või vähemalt aktiveerima kõik riiklikud 

merereostustõrjega seonduvad ressursid ning alustama samaaegselt välisriikide ressursside 

kaasamist.   

HELCOM-i tasandil loetakse naftasaaduste vette sattumine 30 tonni ulatuses juba ulatuslikuks 

merereostuseks või keskkonnakahjuks.  

Eeltoodust tulenevalt nähtub, et õigusaktides ei kasutata sarnaseid termineid ega koguseid (sh 

kvalifikatsiooni aluseid). Viimane toob kaasa selle, et valdkonda ei ole võimalik terviklikult 
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ühistel alustel arendada. Pidev siseriiklik segadus terminoloogias ja teemade käsitluses võib 

tekitada probleeme ja valestimõistmist ka rahvusvahelises suhtlemises.”  

 

 

Oma vastuskirjas 29.06.2015.a nr J-6-7/554-2  teatab KKI järgmist:  

-  „Kuna Keskkonnainspektsioonil on kokkupuude mereõigusega olnud vaid loetud juhtumitel 

ning ka nendel puhkudel oleme õigusteenuse sisse ostnud väljast, siis ei oska mereõiguse ja 

keskkonnaõiguse omavahelist kooskõla hinnata. Peamine küsimus, millele me ei ole tänaseni 

koostöös Keskkonnaministeeriumiga suutnud head lahendust leida, on küsimus, kuidas 

hinnata merekeskkonnale tekitatud kahju ulatust.” 

 

KKM esialgsetest vastustest CdM esitatud küsimustele käesoleva lähteülesande ettevalmistamisel 

selgub, et ministeeriumi arvates esineb mereõiguse ja keskkonnaõiguse aktide vahel järgmisi 

vastuolusid või ebakõlasid (see vastus antud käesoleva lähteülesande I osa 2. ptk. all punkt a) 

välja toodud küsimusele): 

- „asjaõigusseaduses on kinnisasja piirina märgitud veepiir, mis muudab 

kinnistusraamatus kinnistu andmed veepiiri muutudes valeks (KKM hilisem täpsustus 

selles osas: kinnisasja ulatuse määratlust „veepiiri“ (AõS § 133 lg 1) kaudu, mis on 

aga veeseaduse (§ 29 lg „…põhikaardil märgitud veekogu piir”) kohaselt tavaline 

veekogu piir ja märgitakse aega ajalt lennuki ülesõidu kaardistuse alusel ning fikseerib 

faktilise olukorra looduses. Veekaitse seisukohast on selline lähenemine põhjendatud, 

kuid ei ole kooskõlas kinnisasjaga kaasnevate kohustustega ning selline lähenemine 

muudab kinnistusraamatu valeks. Seega oleks üheks lahenduseks siduda kinnisasja 

piir katastrikaardi mõõdistamise regulatsiooniga). 

- .  Erinevused on ka terminoloogilised 

„"oluline keskkonnamõju“ merel on/või peaks olema mastaapidest lähtuvalt teine. 

- Normide kohaldamine teine erinevalt maismaakeskkonnast (rahumeelne 

läbisõiduõigus, teiste riikide lipu all sõitvad laevad, piiratud võimalused riigi sunni 

kohaldamisel, menetlusreeglid jt) 

- Koostöömehhanism piiriülese reostuse korral või selle võimaluse korral erinev 

maismaast (SAR lepingud ja nende täitmisel keskkonnaaspektide arvestamine, koostöö 

teiste piirnevate riikidega, keskkonnaaspektide kooskõlastamine, reostuseks valmisoleku 

rahvusvahelised nõuded ja mereala omadustest lähtuvad asjaolud, erinevates merealades 
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on rannikuriigil erinevad võimalused oma norme täitmisele pöörata ja rikkujaid 

vastutusele võtta). 

- Ühe reostuse liigi teiseks üle mineku korral vastutuse kohaldamine – nt 

maismaareostuse tulemusel merereostuse tekkimine (nt Tihase kollektori juhtum), 

reostuse põhjustaja tegevus sellise sündmuse korral ja vastutus. 

- Looduskaitsealade korraldus ja mere kasutamise ja kaitse korraldus  

- Planeeringute kooskõlastamiseks merel puuduvad keskkonnakriteeriumid 

(kumulatiivse mõjude hindamise alused (KeHJSs ei loo piisavat alust), mingile alale 

erinevate lubadega lubatavate tegevuste koosmõju hindamine on puudulik või puudub 

täiesti – KeHJSi kohaselt hinnatakse ühe taotluse kohast tegevust). 

- Laevadelt pärineva reostuse vältimise kriteeriumid (mis lubatud, mis mitte) – 

erinev maismaast, kus antakse keskkonnakasutusluba. Laevadele ei saa anda, kuna 

rahumeelne läbisõiduõigus ja regulatsioon teine. Kontroll teine (VTA tavaliselt kontrollib 

sertifikaate); kontroll ebaefektiivne, kuna KKI ja VTA kontrollivad erinevaid asju, teised 

riigid koolitavad välja asjatundjaid, kes ka vaatluse põhjal laevas suudavad teha järeldusi 

rikkumiste kohta (VTA kontrollib vist ainult pabereid, KKI-s ei ole mereinsenere, kes 

tunneks piisavalt laeva ehitust ja toimemehhanisme, et rikkumisi tuvastada või neid 

ennetada). Laeva võib MSOS kohaselt kontrollida ainult laevajuhi tunnistust omav 

ametnik. KKI-s selliseid ametnikke pole. 

- Mida merekaistealadel VÕIB teha, kui ei kahjustata kaitseeesmärke. 

- Narva veehoidla – praktiline probleem, kui meil ei ole strateegiliste rajatiste 

hoolduskavasid, võivad need kujuneda looduskatastroofi allikateks. Peaks olema mingi 

üldnorm, et strateegiliste rajatiste hooldus peab tagama, et need ei muutuks 

keskkonnaohtlikuks ja selleks on vaja hoolduskava vmt. (vt ka KeHJS lõpus on nendest 

juttu). 

- Muinsuskaitsenormide kohaldamine merealal kooskõlas rahvusvaheliste 

regulatsioonidega (laevade riikkondsus, merealade juriidiline olemus ja rannikuriigi 

õigused seal). 

- Puuduvad põhimõtteliselt mereuuringuteks loa andmise kriteeriumid. 

Majandusvööndis saab kohaldada ÜRO mereõiguse norme, mis on aga liialt üldsõnalised. 

- Millistel alustel võib keskkonnanõuete rikkumisel laeva kinni pidada. 

- Veekogu ja saastatuse definitsioonid veeseaduses ei sobi merel. Veekogu avaliku 

kasutamise kontseptsioon veeseaduses, keskkonnalubade regulatsioon ning merel 
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keskkonnakaitsenõuded (MARPOL) ei ole ühildatavad. 

- Loetelude asemel, mille alusel lube antakse, peaksid olema üldkriteeriumid, millal 

on tegevused keskkonnas keelatud (isegi siis kui täidetakse kehtivate lubade nõudeid) 

(füüsikaliste või keemiliste omaduste teatud määral muutmine või muu taoline 

kriteerium).” 

 

Kommentaar huvigruppide ettepanekute kohta: huvigruppide ettepanekud on põhjendatud ja 

nendega tuleb arvestada järgneva kodifitseerimise analüüsi tegemisel.  

c) Merekeskkonna kaitse seaduse üldised sätted ehk põhimõtted 

Parima võimaliku õigusselguse ning rahvusvahelise mereõiguse normide ja põhimõtete 

tagamiseks Eesti asjakohases seaduses on UNCLOS-i XII osa struktuuri järgimine seal, kus see 

on otstarbekohane ja võimalik. Nii nagu ka merekeskkonna kaitse ja säilitamise osa 

konventsioonis algab üldiste sätetega, tuleb ka seaduses alustada selle eesmärgi või 

reguleerimisalaga, ruumilise vm kehtimisega, kasutatud mõistete defineerimisega ning üldiste 

sätete ehk printsiipidega, millest seadusandja antud õigusakti puhul lähtub. 

Kindlasti kuuluvad sellesse esimesse peatükki rahvusvahelise mereõiguse printsiibid, mis on 

toodud UNCLOS-i XII osa artiklites 192-196, millest esimeses kehtestab kõigepealt riikidele333 

printsiibina kohustuse kaitsta ja säilitada merekeskkonda (art 192) ning kinnitab riikide 

suveräänset õigust kasutada oma loodusvarasid, järgides oma keskkonnapoliitikat ning kohustust 

merekeskkonda kaitsta ja säilitada (art. 193).  Artikkel 194 käsitleb meetmete334 võtmist kõikidest 

reostusallikatest, et lg 1 kohaselt:  „Riigid võtavad eraldi või ühiselt konventsiooniga kooskõlas 

olevaid meetmeid, et mis tahes allikast lähtuvat merereostust vältida, vähendada ja kontrollida, 

kasutades selleks parimaid vahendeid ning kooskõlastades oma tegevusviise.” Sama sätte lg 2 

kordab sisuliselt 1972.a ÜRO I keskkonnakonverentsi deklaratsiooni printsiipi nr 21 

alljärgnevalt: „Riigid võtavad meetmeid, et nende jurisdiktsiooni all toimuv tegevus ei põhjustaks 

reostuskahjusid teistele riikidele ega keskkonnale ning et nende jurisdiktsiooni või kontrolli all 

aset leidvate vahejuhtumite ja tegevuse tagajärjel tekkiv reostus ei levi kaugemale aladest, kus 

                                                 
333

 Nendeks on kõik riigid, olenemata sellest, kuidas UNCLOS neid nimetab: rannikuriigid, lipuriigid, rannikuta 
riigid, ebasoodsa geograafilise asendiga riigid või arengumaad jne. 
334

 Meetmete all peetakse siin silmas mitte ainult õigusloomet, vaid ka tehnoloogilisi, ehituslikke, mehanismide jm 
seadmete käitamist, ohutust ja turvalisust käsitlevate soovituste ja praktikate kasutamist. 
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nad käesoleva konventsiooni kohaselt oma suveräänseid õigusi teostavad.” Lg 4 aga kehtestab,  et 

„merekeskkonna kaitse ja säilitamise meetmeid võttes ei sekku riigid põhjendamata teiste riikide 

tegevusse nende suveräänsete õiguste teostamisel ning käesolevast konventsioonist tulenevate 

kohustuste täitmisel” ning lg 5, et  „käesoleva osa alusel võetakse ka meetmeid, et kaitsta ja 

säilitada haruldasi ja tundlikke ökosüsteeme ning väheneva arvukusega ja ohustatud liike ning 

teisi meres leiduvaid eluvorme.”   

Artiklid 195 ja 196 sätestavad põhimõtted, et meetmeid võttes tuleb riikidel vältida kahju otsest 

või kaudset edasikandumist ühelt alalt teisele või ühte tüüpi reostuse teiseks muutumist; vältida 

tuleb ka võõraste või uute liikide tahtliku või juhusliku sisseviimisega merre, mis võib põhjustada 

merekeskkonna ulatuslikke ja kahjulikke tagajärgi. 

Otstarbekaks tuleks lugeda veel kahe olulise laevandust reguleeriva põhimõtte väljatoomine: 

1) Lipuriigid peavad vastu võtma õigusaktid oma laevadele, mis on vähemalt sama ranged kui  

rahvusvahelised meresõiduohutuse ja merekeskkonna reostuse vältimise reeglid ja standardid, ja 

mis võivad olla kehtestatud kas pädeva rahvusvahelise organisatsiooni (IMO) poolt või 

diplomaatilise konverentsi poolt, st need on minimaalsed nõuded, mida tuleb täita, kusjuures oma 

laevadele on lubatud kehtestada ka karmimaid nõudeid (art 211 lg 2); ja 

2) Rannikuriikide jaoks on aga eelpool nimetatud nõuded maksimaalseteks, millede täitmist võib 

läbisõitvatelt välismaa laevadelt nõuda. Artikkel 21 lg 2 sätestab, et „(rannikuriigi) õigusakte ei 

kohaldata välisriikide laevade konstruktsiooni, ehituse, meeskonna ega varustuse suhtes, välja 

arvatud juhul, kui nendega jõustatakse üldtunnustatud rahvusvahelisi standardeid.” 335 

Kahjuks on aga UNCLOS-st välja jäänud kaasaegsemad merekeskkonna kaitseks ja säilitamiseks 

meie jaoks olulises Helsingi 1992. a Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse 

konventsiooni336 (edaspidi – HELKONV) artiklis 3 sätestatud alljärgnevad neli põhimõtet:  

* ökosüsteemse lähenemise printsiip merekeskkonnale seire, keskkonnamõju ja merekeskkonna 

seisundi hindamisel, mis korraldatakse teaduslikult kindlaks määratud viisil; 

                                                 
335

Need põhimõtted on ilmselgelt vajalikud kaubandusliku meresõidu korraldamise hõlbustamiseks ja 
ühtlustamiseks ning tagamaks, et rahvusvaheliselt vastu võetud normid oleksid laevade ehituse, varustatuse ja 
mehitatuse osas alati täidetud. 
336

 Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioon. Helsingi, 9.04.1992, jõust. 09.08.1995. - RT II 1995, 
11, 57. Ratifitseerimisseadus võetud vastu 19.04.1995. 
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*  ennetamaks ja vältimaks Läänemere reostamist, edendavad HELKONV osapooled parima 

keskkonnapraktika ja parima võimaliku tehnoloogia kasutamist; 

*  ettevaatuspõhimõte, st võetavad meetmed peavad olema reostust ennetavat laadi; ja 

*  rakendatakse põhimõtet – saastaja hüvitab kogu põhjustatud reostuskahju. 

Õigusloome käigus võib selguda veel mõni põhimõte, mida oleks vajalik sätestada seaduse 

üldosas. 

 

3.3.3. Ülemaailmne ja piirkondlik koostöö 

Samanimelise UNCLOS-i XII osa 2. jao 5 artiklit (art. 197-201) kohustavad riike koostööle 

võrdlemisi üldiste sätetega, mispärast on iga riigi kohustuseks oma vastavas õigusaktis ära 

näidata, missugusele riigiasutusele mingi kohustuse täitmine ja missugused volitused pannakse. 

Näiteks, art. 198 sätestab: „Kui riik saab teada kahjust või selle tekkimise ohust, teavitab ta 

sellest viivitamata teisi riike, keda see võib mõjutada, ning pädevaid rahvusvahelisi 

organisatsioone.”. See on Eesti enda otsustada, missugust ministeeriumi või asutust kohustada 

seda täitma. Peale selle, pole tegu absoluutse kohustusega ja iga riik peaks kindlaks määrama 

oma õigusaktiga, millises merealas ja missuguse reostusintsidendi korral naaberriike tuleb 

informeerida. Eestis teostab merereostuse avastamist ja merereostustõrje poliitikat 

Siseministeeriumi PPA337, aga riiklikku järelevalvet merereostuse korral ja kohtueelset menetlust 

teostab keskkonnajärelevalve seaduse § 3 kohaselt338 KKI ka kui riikliku sunni kohaldaja.339 Ei 

PPA tegevusvaldkondi uurides ega KKI põhimääruse § 7 „Inspektsiooni ülesanded” analüüsides 

näeme, et antud teatamise kohustust pole neid kahte ametkonda täitma volitatud. 

Merekeskkonna kaitse arengut maailmas ja Läänemere piirkonnas üldiselt käsitledes tõime esile 

pädevad rahvusvahelised organisatsioonid nagu IMO, EMSA, HELCOM, EL – kõikides nendes 

organisatsioonides tuleb tagada Eesti huvide esindatus ja koostöö eriti Läänemere piirkonna 

riikide vahel. Kuid ka siin leiame teatud nüansse, mis pole küllaldase selgusega Eesti õiguses 

                                                 
337

 Vt Siseministeeriumi põhimäärust, § 12 „Piirivalvevaldkond” - RT I, 05.06,2012, 4. 
338

 Keskkonna järelevalveseadus. - RT I 2001, 56, 337. 
339

 Vt Keskkonnainspektsiooni põhimäärust – RTL 2008, 27, 403. 
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veel reguleeritud. 

UNCLOS määratleb Läänemerd kui „suletud või osaliselt suletud merd” ja näeb taoliste merede 

rannikuriikidele ette tiheda koostöö mitte ainult mere elusloodusvarade majandamisel, 

säilitamisel, uurimisel ja kaitsel, vaid ka merekeskkonna kaitsel ja säilitamisel ning eelnevaga 

seotud teaduslike mereuuringute teostamisel ja koordineerimisel. Sel eesmärgil oli juba 1974. a 

sõlmitud regionaalne Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioon, mis teatavate 

poliitiliste muutuste tõttu regioonis vajas 1992. a muutmist nagu ka kaasajastamist.340 Eesti 

osaleb aktiivselt HELCOM-i töös selle konventsiooni loodud piirkondlikus organisatsioonis, kus 

kõik Läänemere rannikuriigid on Euroopa Liidu (EL) liikmesriigid peale Venemaa. See aspekt 

võib tuua nii konkurentsi õigusloomes kui ka eesmärkide püstitamisel Läänemere merekeskkonna 

hea seisundi saavutamisel ja tagamisel, sest otsuste võtmine kas HelKonv 

muutmisel/täiendamisel rangemate reeglite ja standarditega või siis HELCOM soovituste 

vastuvõtmisel toimub ühehäälsuse põhimõttel, mis eeldab alati kõigi osalisriikide poolthääli ehk 

teisitisõnu on igal riigil otsuste vastuvõtmisel vetoõigus. HelKonv ise koosneb põhitekstist, mille 

osas reservatsioonide tegemine on lubamatu, ning 7 lisast341, milles täpsustatakse osalisriikide 

kohustusi. Keerulises poliitilises situatsioonis nagu täna suhetes Venemaaga võib eeldada, et EL 

raames tehakse tulemus-rikkamat koostööd Läänemere hea keskkonnaseisundi saavutamiseks ja 

säilitamiseks, kui seda võiks eeldada HELCOM-i tegevusest. 

Kuid HELCOM-l on riikidele merereostuse vältimiseks, vähendamiseks ja kontrollimiseks 

võetavate soovituste tegemisel kasutada tänapäeval järjest populaarsemat lihtsustatud meetodit 

detailsemat laadi rahvusvaheliste kohustuste vastuvõtmisel vastavalt konventsiooni artiklile 32 

„Lisade parandused ja lisade vastuvõtmine” - lisades on võimalik nende soovitustega sisse viia 

muudatusi, mis teatud aja möödumisel jm tingimuste korral muutuvad kohustuslikeks. Tegemist 

on rahvusvahelises praktikas levinud lepingute lisade muutmise/vastuvõtmise lihtsustatud 

meetodiga, mida Eesti ametiisikud pole alati praktikas mõistnud. Selle sätte alusel on igal 

HelKonv osapoolel õigus teha ettepanekuid lisade muutmiseks/vastuvõtmiseks, mis võetakse 

                                                 
340 

HelKonv jõustus Eesti suhtes 09.08.1995. 
341

 HelKonv pole kõikehõlmav, sest puudub lisa konkreetsete kohustuste ja õiguste osas tegutsemisel merepõhjal, 
selle saasteallika reguleerimine merekeskkonna kaitse eesmärgil on jäetud rannikuriikide pädevusse oma merealade 
piires. Samuti tuleb piirkondlikku reguleerimist konventsiooni poolt lugeda mitte küllaldaselt efektiivseks, kuna 
vastavalt art. 4 lg 2 , mis sätestab: „ Kahjustamata oma suveräänsust, täidab iga Konventsiooni osapool riiklike 
võimustruktuuride kaudu Konventsiooni sätteid oma territoriaal- ja sisemeres”, ning sellega välistab nendes 
merealades rahvusvahelise kontrolli olenemata merekeskkonna seisundist või ohu suurusest merekeskkonnale.  
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vastu HELCOM-i soovitusena ning lõige 3 kehtestab: „Selline parandus otsustatakse komisjoni 

poolt määratud tähtaja möödumisel vastu võtta, kui selle aja jooksul ükski Konventsiooni osapool 

ei ole depositaarile saadetud kirjaliku teatega parandust tagasi lükanud. Vastuvõetud parandus 

jõustub Komisjoni poolt määratud tähtajal. Komisjoni poolt määratud tähtaega pikendatakse 

täiendavalt kuue kuu võrra ja paranduse jõustumist lükatakse vastavalt edasi, kui erandjuhtudel 

keegi Konventsiooni osapooltest informeerib depositaari enne Komisjoni poolt määratud tähtaja 

möödumist sellest, et kuigi ta kavatseb parandust aktsepteerida, ei ole põhiseaduslikud 

eeltingimused paranduse vastuvõtmiseks veel täidetud.”  Nii, näiteks, toimus 2000. a 20. märtsil 

Läänemere riikide ministrite konverents, kus HELCOM võttis vastu LÄÄNEMERE 

MEREKESKKONNA KAITSE KOMISJONI SOOVITUSE 21/2 Helsingi 1992. aasta 

konventsiooni IV lisa «Laevade põhjustatud merereostuse vältimine» muudatused, mille 

jõustumise tähtajaks määrati  31. detsember 2000. aastal ning sellega kaotavad komisjoni 

soovitused nr 14/8 ja 19/7 kehtivuse.342 Kuigi see soovitus jõustus ettenähtud tähtajal, ei teinud 

konverentsil osalenud MKM-i minister ja KKM nõunik sellest õigeaegseid järeldusi ning riigi 

suhtes võetud rahvusvahelised kohustused pöörati Eestis täitmisele kohustuslikuks alles 2007. a, 

kui Riigikogu võttis vastu HelKonv ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse.343  

Niisuguste situatsioonide kordumine, kus pikemat aega siseriiklik õigus ei vasta võetud 

rahvusvahelistele kohustustele on lubamatu ning merekeskkonna kaitse ja säilitamise õiguse 

kodifitseerimisel tuleks väljatöötamisele kuuluvas seaduses asjakohased regulatsioonid ette näha, 

ühes määratlemisega, missugune ministeerium on antud juhul pädev ja kohustatud. Eksperdi 

arvamusel võiks eeltoodud  lihtsustatud meetodi kasutamine konventsiooni lisade muutmisel või 

vastuvõtmisel olla volitusnormiga antud Vabariigi Valitsuse pädevusse MKM-i, KKM-i või PPA 

ettepanekul. 

Mis puudutab aga näiteks, laevadelt pärineva merereostuse vältimist, vähendamist, reostustõrjet 

ja kontrolli, siis tuleb nentida, et EL ja EMSA on võtmas tõhusamaid ja merendust enam 

koormavaid meetmeid kui IMO (näiteks väävlidirektiiv). Nendes EL-ga seotud küsimustes on 

vaja regulatsiooniga tagada Vabariigi Valitsuse ja Riigikogu vaheline asjalik tööjaotus. 

Siinjuures märgime, et UNCLOS-i XII osa toob 3. jaona eraldi välja tehnilise abi ja soodustuste 

                                                 
342 See soovitus võeti vastu HELCOM-i kohustusi sätestava artikkel 20 lg 1 c kohaselt. 
343 Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni muudatuste heakskiitmise ja Läänemere piirkonna 
merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seadus. - RT II 2007, 7, 26. 
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tegemise arengumaadele kõikvõimalikku tehnilist, teaduslikku või hariduslikku abi antud 

valdkonnas. Toodud kahe artikli sisu võiks seaduses täpsemalt edasi anda mitte eraldiseisvas, 

vaid rahvusvahelisele ja piirkondlikule pühendatud peatükis. 

 

3.3.4. Merekeskkonna seire ja keskkonnamõju hindamine 

Inimtegevuse ja looduse mõju Läänemere piirkonna merekeskkonna seisundile saame teada 

ainult seda regulaarselt uurides, kas riigid üksikult oma merealades või mitmekesi, milleks 

UNCLOS-i art.204 sätestab, et seda tuleb: „.... tunnustatud teaduslike meetodite abil jälgida, 

mõõta, hinnata ja analüüsida reostusohtu ja reostuse mõju merekeskkonnale.” Nõutav on ka kogu 

sellise tegevuse tulemuste avalikustamine.  

 

a) Keskkonnamõju strateegiline hindamine 

Eelmises jaos käsitletud MSRD-st tulenevate kohustuste täitmisel käib asjakohane töö Eestis, 

mille põhiliseks eesmärgiks antud etapil on hea merekeskkonna seisundi saavutamiseks ja 

säilitamiseks vajalike meetmete kava väljatöötamine sel aastal ning programmi käivitamine 2016. 

a. Meetmekava koostamise algataja ja kehtestaja on KKM ning koostamise korraldaja on Eesti 

Keskkonnauuringute Keskus OÜ. "Eesti merestrateegia meetmekava Eesti mereala hea 

keskkonnaseisundi saavutamiseks ja säilitamiseks" keskkonnamõju strateegilise hindamise 

(KSH) programmi avalik väljapanek ja avaliku arutelu toimusid 27. juulil 2015. a KKM-i saalis. 

Meetmekava koostamise eesmärgiks on teha kindlaks meetmed, mida tuleb võtta kasutusele Eesti 

merealas hea keskkonnaseisundi saavutamiseks või säilitamiseks ning kehtestatud 

keskkonnaalaste sihtide saavutamiseks. KSH ulatus hõlmab eneses meetmekavaga välja töötatud 

uute meetmete ning selle raames arengukavaga "Eesti Merenduspoliitika 2012-2020" püstitatud 

eesmärkide ja seatud meetmete keskkonnamõju strateegilist hindamist, et hinnata 

merenduspoliitika ja meetmekava omavahelist kooskõla. Sealjuures eeldatakse, et meetmekavas 

esinevate uute meetmete ja arengukava elluviimisel võib esineda riigipiiriülest mõju. 

Meetmekava koostamist rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) programmi 

"Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine" vahenditest. Meetmekava koostajateks on 

Säästva Eesti Instituut Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, Tartu Ülikooli Eesti 
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Mereinstituut ning Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut. KSH-d viib läbi OÜ 

Alkranel ja TTÜ Meresüsteemide Instituut. 

"Eesti merestrateegia meetmekava Eesti mereala hea keskkonnaseisundi saavutamiseks ja 

säilitamiseks" KSH programmiga ja KSH programmi lisas 2 Eesti merestrateegia meetmekava 

eelnõu koostamise käigus välja töötatud esialgsete uute meetmetega sai tutvuda KKM-i kodulehel 

ja Eesti Keskkonnauuringute Keskuse kodulehel. KSH raames hinnatava riikliku arengukavaga 

"Eesti Merenduspoliitika 2012-2020" ning arengukava rakendusplaaniga aastateks 2014-2016 

saab tutvuda MKM-i kodulehel.  

 

b) Mereseire ja teaduslikud mereuuringud 

Eesti merealas hea keskkonnaseisundi saavutamiseks ja säilitamiseks  on mõistlik mereõiguse 

kodifitseerimise käigus mereseiret reguleerides kehtestada õigusakti vastavas peatükis ka 

merekeskkonna seisundi hindamise eesmärgil teostavate teaduslike mereuuringute režiim nii 

Eesti teadusasutuste kui ka välismaa teadusasutuste poolt344. Seda pidas vajalikuks 

merekeskkonna kaitse regulatsiooniga seoses välja tuua KKM. Sealjuures järgnevas analüüsis 

tuleb kaaluda  UNCLOS-i XIII osas „Teaduslikud mereuuringud” kehtestatud režiimi sätestamist 

teatud leevendustega merekeskkonna kaitse siseriiklikes normides nende rahvusvaheliste 

mereuuringute osas, mis ei ole seotud Eesti looduslike ressurssidega territoriaalmeres, 

majandusvööndis või mandrilaval, ning kui tegu on pelgalt Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide 

poolt korraldatud uuringutega Läänemeres. 

Selline mereseire ja teaduslike mereuuringute (TMU) käsitlemine merekeskkonna kaitse seaduses 

on üks võimalikest variantidest. Kuid antud lähteülesande koostajad/eksperdid on siiski jõudnud 

eelistuseni, et nii TMU (võib olla seotud Eesti ressursside määratlemisega merekeskkonnas, 

millest on UNCLOS-i alusel välismaalastele nõusoleku andmisest keelduda) kui ka mereseire kui 

keskkonna seisundi muutuste jälgimiseks vajalik toiming peaksid olema reguleeritud ühes 

õigusaktis, sest on loogiline ja ökonoomne, et loa andja nendeks ja järelevalve asutus on üks ja 

sama. 

                                                 
344 Majandusvööndi seaduse § 8  vajab muutmist ning võiks eksperdi arvates keskenduda põhiliselt loodusvarade 
uurimisele pühendatud teaduslike mereuuringute rahvusvahelis-õiguslikule reziimile. 
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Oluline on siinjuures märkida, et sellest teaduslikest mereuuringutest ja seirest ning KSH-st tuleb 

eristada arengukavas „Eesti Merenduspoliitika 2012-2020” lk 42-46 toodud mereseiret, mis 

pakub huvi ja kohustusi viiele ministeeriumile ning kus meetmena on ette nähtud ühtse mereseire 

süsteemi loomine ja käivitamine. Antud seire on sisuliselt ette nähtud merelise tegevuse 

jälgimiseks Eesti merealadel, mis võimaldab riigil kiirelt avastada laeva- või lennuõnnetusi, 

merereostuse juhtumeid, et merekeskkonna kaitse seisukohast koheselt ja adekvaatselt võtta 

tarvitusele vajalikud reostuse või selle ohu tõrje meetmed, tabada teolt reostajaid, informeerida 

suurematest reostusjuhtumitest ohustatud naaberriike või kutsuda neid appi jms. 

     

3.3.5.  Merereostuse vältimist, vähendamist ja kontrollimist reguleerivad 

rahvusvahelised eeskirjad ja siseriiklikud õigusaktid 

UNCLOS-i XII osa 5. jao artiklid 207345-212 lähenevad merereostuse vältimise, vähendamise ja 

kontrolli probleemidele reostusallika põhiselt ning igas sättes näevad ette, et asjaosalised riigid 

võtavad vastu vajalikud õigusaktid ja muud meetmed, mis on vähemalt sama ranged kui 

rahvusvaheliste pädevate organisatsioonide või diplomaatilise konverentsi poolt kehtestatud 

reeglid ja standardid. Sellele järgneb 6. jagu, mis sätestab saasteallikapõhiselt kehtestatud 

õigusnormides toodud kohustuste täitmise tagamise (ingl. k. enforcement) ning 7. jagu 

kaitseabinõud (ingl. k. safeguards). Analüüsist võime aga tuletada sellele regulatsioonile Eesti 

merekeskkonna kaitse seaduses teistsuguse struktuuri, kus omaette peatükis „Merereostuse 

vältimine, vähendamine ja kontrollimine ning sätestatud kohustuste täitmise tagamine” (iga 

saasteallikas toodud omaette alapeatükis) on nii õigusloome kui ka kohustuste täitmise tagamine 

esitatud kõigepealt koos saasteallika põhiselt ning peatüki lõpetavad 7. jao normid – 

kaitseabinõud välismaa laevade suhtes, milledele on allutatud kogu peatüki regulatsioon. 

Käesolevas analüüsis esitame aga UNCLOS-i XII osa jaod 5.-7. sellises järjestuses nagu nad on: 

a) Maismaal paiknevatest allikatest pärinev reostus (UNCLOS art 207) 

Maismaal asuvatest allikatest pärineva saastekoormuse asjakohane piiramine eesmärgiga vältida 

mere reostamist Eesti merealades ja saavutada merekeskkonna hea seisund Läänemeres saab 

                                                 
345 Artikli 207 lõikes 4 tehtud mööndus arengumaade majanduslikule suutlikkusele Läänemere kohta ei käi. 
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toimuda vastavalt rahvusvahelisele õigusele ja piirkondlikule koostööle ning Eesti keskkonna 

kaitse alastele pingutustele, selliselt nagu oleme käsitlenud eespool MSRD ja HelKonv alusel 

võetud kohustusi ja kavandatavaid meetmeid. UNCLOS sisaldab selles aspektis ainult üldisi 

suunavaid põhimõtteid ja norme. Tänu riikide suveräänsusele oma territooriumil asjad teistmoodi 

ei saakski olla.  

b) Siseriiklikule jurisdiktsioonile alluvas merepõhjas toimuvast tegevusest 

tulenev reostus 

Selles UNCLOS-i artiklis 208 puuduvad samuti kui eelmises konkreetsed kohustused 

rannikuriikidele, näiteks, lõige 1 kehtestab: „Rannikuriigid võtavad vastu õigusaktid, et vältida, 

vähendada ja kontrollida merereostust, mis pärineb nende jurisdiktsiooni all olevas merepõhjas 

toimuvast tegevusest või artiklite 60 ja 80 kohaselt nende jurisdiktsiooni all olevatelt tehissaartelt 

või muudelt rajatistelt või nende seadmestikest.”  

Antud artikkel  reguleerib tegevusi rannikuriigi sisemere ja territoriaalmere põhjal ja selle all 

asuvas maapõues (NB! on osad Eesti merealast, vt. VeeS § 341 lg 1) kui ka mandrilaval, mis asub 

Eesti majandusvööndi all. Mõni juristidest võib väita, et antud küsimus on VeeS-s reguleeritud 

peatükis 41. Avaliku veekogu koormamine ehitisega, milles detailselt käsitletakse pädeva 

asutuse – Tehnilise Järelevalve Ameti poolt hoonestuslubadeväljaandmist ning kus §-s 2210 lg 1 p 

5 on hoonestusloa andmiseks keeldumise üks põhjus see, kui esineb oluline keskkonnamõju, 

mida pole võimalik piisavalt vältida ega leevendada. Kuid täpsem analüüs näitab, et taoline 

eeldus ei pea paika. Selle peatüki regulatiivne mõte on käsitleda vaid siseveekogudesse ehitiste 

rajamisega, sest kasutatakse terminit „kallas”, st et lahendatakse kahte erinevat olukorda, kus ühel 

juhul on ehitis ühendatud kaldaga ja teisel juhul mitte. Nagu me teame terminoloogiliselt, on 

kallas jõgedel ja järvedel, merel on aga rand või rannik! Seda viimast seisukohta toetab ka 

asjaolu, et ptk 41 § 222 (avaliku veekogu koormamine veekaabelliinidega) on tunnistatud 

kehtetuks ning ptk 52 Merekeskkonna kasutamine ja kaitse on sisse viidud § 

348.Veekaabelliinide ja torujuhtmete paigaldamine: 

„(1) Merre võib paigaldada veekaabelliine ja torujuhtmeid, mis ei takista veekogu tavapärast 

kasutamist ning mis ei kaota oma tarbimisväärtust ebaotstarbekalt lühikese aja jooksul, lähtudes 

põhimõttest, et veekogu mõjutataks võimalikult vähe. 



 237 

(2) Veekaabelliine ja torujuhtmeid tuleb käitada viisil, mis hoiab ära keskkonnakahju tekkimise 

ohu ja kahjustab keskkonda võimalikult vähe.” 

Regulatsiooni ei õnnestunud aga leida laevanduses mõnikord juhtuvate intsidentidega, kus laevad 

heidavad merre ankruid selleks keelatud kohtades, lõhkudes merekaableid ja torujuhtmeid, mis 

võivad tekitada ka kahju merekeskkonnale. 

Merepõhjal tegutsemise merekeskkonna kaitse küsimused pole piisavalt reguleeritud, puudub 

võimalik puurtornide kasutamine, maavarade kaevandamine, ehitiste ümber ohutusvööndite 

loomise vajadus (500 m minimaalselt), laevavrakkide eemaldamine merepõhjalt ja palju muid 

tegevusi, mis võivad merekeskkonda oluliselt kahjustada. Merepõhjal Läänemeres leidub 

hulgaliselt meremiine, sinna on uputatud II maailmasõja aegseid mürkkemikaale, merepõhja 

setetes on ladestunud paljud toksilised ained. Süsteemset abi ei paku antud küsimuse 

reguleerimisel ka HelKonv346, sest selles puudub põhiprintsiipe detailiseeriv lisa merepõhjal 

tegutsemise korral; erandid leiame vaid konventsiooni lisas VI reeglites 4 (merepõhja uurimisega 

kaasnev reostus) ja 5 (merepõhja kasutamisega kaasnev reostus). Need küsimused on jäetud iga 

rannikuriigi enda reguleerida ja oma merealal nende täitmist tagada. 

 

c) Süvamerepõhjas toimuvast tegevusest tulenev reostus (UNCLOS art 

209) 

Süvamerepõhi on merede ja ookeanide põhi väljaspool rannikuriikide mandrilava ning arvestades 

seda, et tegutsemine 4-6 km sügavusel merepõhjal (polümetalliliste konkretsioonide 

ammutamine) vajab ekstrasuuri finantse ning tehnoloogia valdamist, mistõttu Eesti õiguses antud 

UNCLOS-i säte on piisav. Praktiliselt esitab keskkonnakaitselised tingimused ISA (International 

Seabed Authority – Rahvusvaheline Süvamerepõhja Organisatsioon), asukohaga Jamaikal.  

                                                 
346 HelKonv artikkel 12 sätestab: „1. Iga Konventsiooni osapool rakendab kõiki meetmeid, et vältida temale kuuluva 
merepõhja ja selle pinnase uurimisest ja kasutamisest või sellega seotud tegevusest tulenevat Läänemere 
merekeskkonna reostamist ja kindlustab kohese valmisoleku vastuaktsioonideks nimetatud toimingute poolt 
põhjustatud reostusjuhtude korral. 2. Et vältida ja likvideerida sellistest tegevustest tulenevat reostust, kohustuvad 
Konventsiooni osapooled rakendama võimaluse piires VI lisas esitatud tingimusi ja abinõusid.” 
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d) Kaadamisest tulenev reostus (UNCLOS art 210) 

Kaadamise kui jäätmete, ainete, laevade või puurtornide merre uputamine nendest lahtisaamise 

eesmärgil on küllaldaselt reguleeritud nii globaalsel, piirkondlikul tasemel kui ka Eesti õiguses, 

terminoloogilist probleemi pole, v.a „vee erikasutusluba”. Jäätmete ja muude ainete kaadamisest 

põhjustatud merereostuse vältimise 1972. aasta konventsiooni 1996. aasta protokoll (muudetud 

2006. aastal), mis Eesti jaoks jõustus 9. augustil 2013. a, mille osalisriigid keelavad kaadamise, 

va Lisas I toodud ained, mille kaadamist võib kaaluda, ning keelustavad muuhulgas jäätmete 

tuhastamise merel täielikult. HelKonv keelustab m.h kaadamise kõrval samuti tuhastamise (art 

10) ning näeb ette, et „merepõhjast  väljakaevatud aine kaadamise puhul on vajalik eelnev 

eriluba, mille annavad pädevad riigiorganid vastavalt V lisas esitatud tingimustele” (art 11 lg 2).  

Lisa V Läänemere piirkonnas jäätmete või muu aine kaadamise üldisest keelust vabastused  

1. reegel sätestab: 

„Vastavalt käesoleva Konventsiooni 11. artikli 2. paragrahvile ei kehti süvendamisel kaadamise 

keeld alljärgnevatel tingimustel: a) süvendamisel saadud materjali, mis sisaldab I lisas toodud 

kahjulikke aineid, kaadamine on lubatud ainult juhul, kui sealjuures järgitakse Komitee 

juhendeid; ja 

b) kaadamiseks on olemas eriluba, mille on eelnevalt välja andnud vastav riiklik võimuorgan kas: 

i) osapoole sisemeres või territoriaalmeres; või 

ii) vajaduse korral väljaspool sisemerd või territoriaalmerd pärast eelnevat konsulteerimist 

Komiteega. Lubasid annab osapool välja vastavalt käesoleva lisa 3. reeglile.” 

 

VeeS §-d 344-7  merekeskkonna kasutamise ja kaitse osas kehtestatakse samad põhimõtted ja 

normid nii kaadamise kui ka tuhastamise jaoks., Eksperdi arvates ei sobi need merekeskkonda 

puudutavad paragrahvid veeseadusesse.  

Mereõiguse kodifitseerimise käigus peab analüüsima esiteks, kas kaadamine ja tuhastamine peaks 

olema reguleeritud koos merekeskkonna kaitse ja säilitamise õigusliku regulatsiooniga laevadelt 

pärineva reostuse osas või teiseks, vähemalt kaadamine tuua välja omaette alapeatükina kui eraldi 

reguleeritav saasteallikas nagu UNCLOS-s. 
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e) Laevadelt pärinev reostus (UNCLOS art 211) 

Eksperdi arvates on merekeskkonna kaitse ja säilitamise valdkonnas seni rahvusvahelises 

mereõiguses kõige efektiivsemalt reguleeritud just laevadelt lähtuva merereostuse vältimise, 

saastamise vähendamise ja kontrolli küsimusi merekeskkonna kasutajate tegevuse üle nagu ka 

reostuskahju määratlemine ja tsiviilvastutus selle eest ning reostuse avastamise ja reostustõrje 

operatsioonid. Kahjuks ei saa seda öelda Eesti õiguse kohta, mistõttu kogu laevadelt pärineva 

merereostuse temaatika tuleb süsteemselt revideerida ja kanda omaette alapeatükina uude 

väljatöötamisele kuuluvas merekeskkonna kaitse seaduses. 

Eelnevalt oleme märkinud, et riigid esinevad merenduses ja merekeskkonna kaitsega seoses 

kolmes erinevas kompetentsis: lipuriikidena, rannikuriikidena ja sadamariikidena. UNCLOS-i 

artiklis 211 kehtestatakse: 

esiteks, lõikes 2 põhilise kohustuse lipuriikidele - „2. Riigid võtavad vastu õigusaktid oma lipu 

all sõitvatelt või registrisse kantud laevadelt pärineva merereostuse vältimiseks, vähendamiseks ja 

kontrollimiseks. Sellised õigusaktid on sama tõhusad kui pädevate rahvusvaheliste 

organisatsioonide või diplomaatilise konverentsi kaudu kehtestatud üldtunnustatud 

rahvusvahelised reeglid ja standardid;” 

teiseks, lõikes 4 õiguse rannikuriikidele - „4. Rannikuriigid võivad oma territoriaalmeres 

suveräänsust teostades võtta vastu õigusakte, et vältida, vähendada ja kontrollida merereostust, 

mis pärineb välisriikide laevadelt, sealhulgas rahumeelse läbisõidu õigust teostavatelt laevadelt. 

Niisugused õigusaktid ei takista II osa 3. jao kohaselt välismaa laevade rahumeelset läbisõitu;”  

ja kolmandaks,  artikkel 218. Kohustuste täitmise tagamine sadamariigi poolt: 

1. Kui laev viibib vabatahtlikult riigi sadamas või meres paiknevas terminalis, võib see riik 

alustada juurdlust ning kui tõendid seda toetavad, algatada menetluse heite asjus, kui laev on 

õigusrikkumise toime pannud pädeva rahvusvahelise organisatsiooni või diplomaatilise 

konverentsi kehtestatud reegleid ja standardeid eirates, mida kohaldatakse selle riigi sisevetest, 

territoriaalmerest või majandusvööndist väljaspool. 

Niisugune menetluse algatamine saab toimuda kas lipuriigi või kahju kannatava rannikuriigi 

nõudel. Sealjuures peab sadamariik (niipalju kui võimalik) arvestama taotluse esitanud riigi 
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nõudmistega menetluse läbiviimise suhtes, kusjuures lipuriigi puhul olenemata rikkumise 

toimumise kohast. Kõik sadamariigi kogutud uurimismaterjalid,  tuleb tal nõudmise korral üle 

anda kas lipuriigile või rannikuriigile. Kui juurdluse peatamist taotleb rannikuriik, kelle 

merealades on reeglite rikkumine toimunud, tuleb talle üle anda ka kõik tõendid ja 

finantstagatised - niisugune üleandmine välistab menetluse jätkamise sadamariigis. Märkusena 

väidame, et KKI põhimäärusest ei tulene taoliste menetlustega tegelemine teise riigi palvel. 

Suures plaanis jaguneb merekeskkonna kaitse reguleerimisel see probleem laevadega viieks 

alaprobleemiks:  

1) reostuse vältimine laevade ekspluatatsioonilisest tegevusest, kusjuures tavaekspluatatsioonis 

oleval laeval 100% merekeskkonna saastamise vältimist tagada kas pole võimalik või on see 

eriliselt kulukas. Näiteks, laeva võlliliini õlitamisel võib täävitorust ahtris ikka mingi õlitilk merre 

sattuda. Siin võib toimuda ka inimlikke eksimusi, kui näiteks laevamehaanik pumbates kütust 

ühest tangist teise eksib klappidega ja kogemata satub kütust merre, või ka väärtegudest, kui 

näiteks, kui laeva reostunud pilsivesi või tankeri loputustankide reovesi pumbatakse tahtlikult 

merre, et kokku hoida sadamates kulusid reovete vastuvõtuseadmetesse andmise eest. 

Merekeskkonna kaitse aspektist peavad kõik laevad vastama rahvusvahelistele reeglitele ja 

standarditele, olema varustatud vajalike dokumentidega; ka sadamates viibivaid välismaa laevu 

tuleb kontrollida regulaarselt nii nõuetele vastavuse küsimuses kui ka selles, kas enne merele 

minekut on pilsiveed ja heitveed on ära antud, et vältida nende hilisemat võimalikku 

merrepumpamist; 

2) merekeskkonna reostuse vältimine laevadelt on otseselt seotud sadamate võimekusega võtta 

neilt vastu reovett (pilsi- ja fekaalveed, tankeritelt kaubatankide loputusveed jm), ballastivett, 

prügi jm jäätmeid enne mereleminekut või laadimist või osutada varjupaigateenuseid hädasse 

sattunud laevadele; 

3) kõikvõimalikud laevaõnnetused: kokkupõrked, madalikulesõidud, laevade purunemine tormis 

jm, millega kaasneb merereostus. Vaatamata võetavatele meetmetele, et laevaõnnetusi vältida, 

juhtub mitmeid õnnetusi ka hea ilmaga, kusjuures inimlike eksimuste osakaal on kuni 80%. 

Merereostuse juhtudel (ka eelmises punktis 1 toodud juhtudel) oma territooriumil ning ka 

majandusvööndis tuleb asjakohaselt sätestada vajalikud menetlused, et tagada laevaomaniku 

tsiviilvastutus ja reostuskahju kompenseerimine kannatanutele, pidades silmas, et erinevates 
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merealades on rannikuriigi õigused ja kohustused juurdluse teostamisel erinevad, allutatuna 

välismaa laevade puhul UNCLOS-i XII osa 7. jao kaitsemeetmetele. Samuti on vaja täpselt 

sätestada, kes Eestis otsustab laevaõnnetuste korral välismaa laevaga omaniku ja lipuriigi 

õigustesse sekkumise, võetavate meetmete proportsionaalsuse ja mõistlikkuse üle ning teavitab 

lipuriiki347; 

4) Läänemere rannikuriigid kui merekeskkonna reostumisele eriti tundliku pool-suletud mere 

ääres peavad olema valvsad avastamaks merereostusi ja võtmaks vastutusele laevaomanikke ning 

säilitama arvestatavat võimekust eksisteeriva merereostuse või selle ohu likvideerimisel. 

Läänemere äärsed riigid on aldis abistama üksteist ulatusliku merereostuse likvideerimisel ning 

tulevad kutse peale appi. Kuid kokkulepe sisaldab õigust, et teisele riigile abi osutaja võib nõuda 

taolise teenuse eest tasu rannikuriigilt, kellele abi osutati, vastavalt abi osutaja riigis kehtivate 

tariifide kohaselt.348 Need summad võivad ulatuda kümnetesse miljonitesse eurodesse, mistõttu 

abi küsimise otsustamine ei saa olla pelgalt piirivalve operatiivkorrapidaja ülesanne, vaid vajab 

Eestis kindlat protseduuri; 

5) Artikkel 211 lõike 6 „a” kohaselt, kui lõikes 1 nimetatud rahvusvaheliste reeglite ja standardite 

kohaldamine ei võimalda arvestada eriolusid ning rannikuriikidel on alust oletada, et nende 

majandusvööndi teatavas täpselt kindlaksmääratud osas on vaja võtta laevadelt pärineva reostuse 

vältimiseks okeanograafilistest ja ökoloogilistest oludest või loodusvarade kasutamisest või 

kaitsest või liikluse erilaadsusest tingitud tunnustatud tehnilistest põhjustest tulenevaid 

kohustuslikke erimeetmeid, võib rannikuriik sätestatud menetluslikke tingimusi järgides seda 

teha. Selle õiguse kasutamine peaks olema koordineeritud Läänemeres HELCOM-s tehtavas 

piirkondlikus koostöös, kuid  kodifitseerimise analüüsi käigus on vajalik sisustada tulevases 

seaduses omaette alapeatükk, mis käsitleks eriti keskkonna muutuste osas tundlikke alasid Eesti 

merealas riigi huvidest lähtuvalt, mis vajavad erilist kaitset laevadelt pärineva saastamise osas. 

VTA dokumendiregistrist leiame kümneid rahvusvahelisi merenduskonventsioone, millega Eesti 

Vabariik on ühinenud või ratifitseerinud, et tagada laevade meresõiduohutus, -turvalisus ning 

                                                 
347

 Kahjuks on Eesti Veeteede Ameti (VTA) põhimäärus (RTL 2003, 27, 403) merekeskkonna kaitse küsimustes 
eriti napisõnaline. Probleemne ja reguleerimata on suure merereostusega või selle tekkimise ohuga seotud 
laevaõnnetuste juurdluse juures küsimus, kas VTA meresõiduohutuse teenistus kui juurdleja (põhimääruse § 18 lg 1 
p 1) või Keskkon-nainspektsioon kui merereostuse juurdleja (RT I, 04.07.2014, 23; vt § 7 Inspektsiooni ülesanded) 
ja millistel juhtudel omab vajalike meetmete võtmise osas eelisotsustusõigust (alluvad eri ministeeriumitele).  
348 Vt HelKonv Lisa VII „Reostusjuhtudele reageerimine”, 9. reegel.  
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merekeskkonna kaitse ja säilitamine.349 Kõik need konventsioonid ja protokollid tuleb 

kodifitseerimise käigus üle vaadata ning analüüsida, kas riigi poolt võetud rahvusvahelised 

kohustused on küllaldaselt sätestatud seadustes ja alamalseisvates õigusaktides, määrates ka 

vastutava ministeeriumi või ameti või inspektsiooni, mis tagab nende täitmise Eestis. 

Suuremat õigusselgust vajab eksperdi arvates KKI kui järelevalve ja menetluste teostaja Eesti 

merealade laevade poolt reostamise juhtude menetlemisl. Täpsemalt käsitleme seda probleemi 

järgmises alapeatükis, mis käsitleb kohustuste täitmise tagamist. Siinjuures toob ekspert ühe 

UNCLOS-s antud võimaluse Eestis registreeritud laevadele kaitse osutamisel välismaal, mis 

loogiliselt peaks kuuluma KKI töövaldkonda.350 Järgnevalt esitatud artikkel 228 lg 1 on selge 

sõnastusega alljärgnev: 

„Kui riik on reostuse vältimiseks, vähendamiseks ja kontrollimiseks kohaldatavatest siseriiklikest 

õigusaktidest või rahvusvahelistest reeglitest ja standarditest lähtudes algatanud menetluse 

väljaspool oma territoriaalmerd välisriigi laeva toimepandud rikkumise suhtes, peatatakse 

menetlus, kui lipuriik esitab asjakohased süüdistused kuue kuu jooksul pärast esimese menetluse 

algatamise kuupäeva, välja arvatud juhul, kui menetlus on seotud rannikuriigile tekitatud olulise 

kahjuga või kui lipuriik on korduvalt eiranud oma kohustust tagada nende rahvusvaheliste 

reeglite ja standardite täitmine, millega on seotud toimepandud rikkumine. Kui lipuriik taotleb 

käesoleva artikli alusel menetluse peatamist, esitab ta menetlust algatanud riigile õigel ajal asja 

toimiku ja menetlusprotokollid. Kui lipuriigi algatatud menetlus on lõpetatud, lõpetatakse ka 

peatatud menetlus. Menetluskulude tasumisel tagastab rannikuriik peatatud menetlusega seotud 

kautsjoni või muu rahalise tagatise.” 

Sellele õigusnormile kui Eesti lipu all sõitvale laevale diplomaatilise kaitse osutamise ühele 

võimalusele on viidanud ka KKM eelpool. 

Siinjuures tuleb ka varasemale kriitikale rajanedes märkida, et selleks õigusaktiks, mida viimasel 

paaril aastal on paisutatud ka merekeskkonna kaitset puudutavate sätetega, on veeseadus. See on 

kontseptuaalselt väär lähenemine, kuid peale selle viiakse merekeskkonna kaitset reguleerivaid 

                                                 
349 Vt. http://www.vta.ee/rahvusvahelised-merenduskonventsioonid-2/ (14.09.2015). 
350 

KKI põhimääruse § 7 Inspektsiooni ülesanded, p 8 nimetab küll UNCLOS-i täienduseks 1995.a sõlmitud 
piirialade kalavarude ja pika rändega kalavarude kaitset ja majandamist käsitleva konventsiooniga seoses, art 21 
toodud teadete edastajana, kuid UNCLOS art 228 „Menetluse peatamine ja menetluse algatamise piiramine” lõikes 1 
sätestatud õigust välismaal merereostuse toime pannud Eesti laevaomanike huvides pole ette nähtud. 
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sätteid veeseadusesse süsteemitult, asjatundmatult ja episoodiliselt. Sellise tegevusega külvatakse 

selgusetust ja vastuolusid Eesti merekeskkonna kaitse õiguses, mis tõenäoliselt on viinud 

merekeskkonna kaitsega kokku puutuvad asutused ja inspektsioonid segadusse (näiteks KKI). Nii 

näiteks, aastatel 2010-2011 lisati veeseadusesse kolm üksikut sätet §-d 2614-16, mis kehtestab:   

* § 2614 Saasteainete heitmine laevalt merre, milles lõige 1 viitab juba 16.märtsil 1992.a Eestil 

lasuva kohustuse järgmiselt: (1) „Saasteainete merreheitmine on 1978. aasta protokolliga 

muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni 

(edaspidi MARPOL) I lisas (nafta ja naftasegu) ja II lisas (mahtlastina veetavad ohtlikud 

vedelkemikaalid) sätestatud ainete laevalt merrelaskmine mis tahes põhjusel, kaasa arvatud 

selliste ainete leke ja väljapumpamine.” Samas lg 2 sätestab keelu: „(2) Saasteainete 

merreheitmine laevalt on keelatud.”  

Kuid Eesti on kohustatud täitma ka selle MARPOL konventsiooni teisi lisasid: Lisa III „Reostuse 

vältimine vedelate kahjulike ainete veol laevadel pakitult” - alates 18. nov. 1992; Lisa IV 

„Laevade reovetest põhjustatud reostuse vältimine” - alates 27. sept. 2003 (revideeritult – 1. aug. 

2005); Lisa V „Laevade prügist põhjustatud reostuse vältimine” - alates 18. nov. 1992; ja Lisa VI 

„Õhureostuse vältimine laevadelt” - alates 18. okt. 2005! Neid veeseaduses ei märgita nagu on ka 

puudu vastav viide UNCLOS-i artiklitele (rääkimata regulatsiooni eristamisest olenevalt mereala 

tüübist või sellest kas tegu on rannikuriigi või lipuriigiga, Eesti laevaga või välismaa laevaga), 

aga ka HelKonv lisale nr IV, mis on MARPOL-i normidel põhinev. 

* § 26 15 Laevalt saasteainete merre heitmisega või merel toimuva muu keelatud tegevusega 

tekitatud keskkonnakahju, milles küll on viide naftareostusest põhjustatud kahju korral 

kehtivale tsiviilvastutuse 1992. aasta rahvusvahelisele konventsioonile, kuid ei avata üldse 

merekeskkonnale tekitatud kahju mõistet (koos preventiivsete meetmetega tekitatud edasise 

kahjuga) ega selle konventsiooni eksklusiivse kohaldamise kohustust, mis kardinaalselt erineb 

keskkonnakahjust maismaal ja selle veekogudes. 

* § 2616 Keskkonnakahju tuvastamine ja algne olukord, milles lõige kehtestab, et 

(1) „Laevadelt saasteainete merre heitmisega või merel toimuva muu keelatud tegevusega 

tekitatud keskkonnakahju tuvastamisel arvestatakse algset olukorda ning käesoleva paragrahvi 

lõigetes 3 ja 4 sätestatut.” 
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§ 2615 sisaldab lõiget 3, mis kehtestab: „Kui keskkonnakahju on põhjustatud laevalt saasteainete 

merre heitmisega või merel toimuva muu keelatud tegevusega, millega seotud vastutusele ei 

kohaldata naftareostusest põhjustatud kahju korral kehtivat tsiviilvastutuse 1992. aasta 

rahvusvahelist konventsiooni, naftareostusest põhjustatud kahju kompenseerimise rahvusvahelise 

fondi asutamise 1992. aasta konventsiooni või punkrikütusereostusest põhjustatud kahju eest 

kantava tsiviilvastutuse 2001. aasta rahvusvahelist konventsiooni, siis kohaldatakse mereala 

suhtes keskkonnavastutuse seaduses sätestatut, võttes keskkonnakahju tuvastamisel arvesse 

käesoleva seaduse erisusi”. Siin on kirjas veeseaduse, keskkonnavastutuse seaduse351 ja tegelikult 

ka keskkonnatasude seaduse352 kohaldamine analoogia põhjal merekeskkonna reostamisel. 

Viimane neist kehtestab õigustatult küll nafta ja selle saaduste merreheitmise maismaal 

lähtuvatest allikatest saastetasu määra ühe tonni kohta ja märgib, et kui heitveed juhitakse merre 

süvamerelaskme kaudu, siis kohaldatakse 1,2 korda kõrgendatud määra (vt § 20 lg 1 p 7  ja lg 2 p 

3). Kuid täielikult asjatundmatuks tuleb lugeda keskkonnatasude seaduse need sätted, mis 

seostuvad laevadelt lähtuva merereostusega, kus § 20 lg 1 p 7 ette nähtud naftasaaduste kui 

saasteainete ühe tonni määr kuulub 50 kordsele suurendamisele (vt § 22 p 7 ja § 27 lg 1), 

kusjuures taolisele merereostuse allikale viitab § 27 lg 3, mis sätestab järgmiselt: „Käesolevas 

seaduses on naftat, naftasaadusi, mineraalõli ning tahke kütuse ja muu orgaanilise aine termilise 

töötlemise vedelsaadusi sisaldav ballastvesi ja pilsivesi võrdsustatud käesoleva seaduse § 20 lõike 

1 punktis 7 nimetatud saasteainetega”.   

Samamoodi ei saa rahul olla ka jäätmete kohta käivates sätetes § 26 lg 3, § 27 lg 2 ja § 28 nende 

merreheitmisel kõrvaldamise teel ilma loata või transportimisele – rahvusvaheline mereõigus 

loeb sellist tegevust kaadamiseks, nähes taolise saasteallika jaoks ette vastavad konventsioonid 

ja kohustused nii rannikuriikidele kui ka lipuriikidele tõhusa regulatsiooni jaoks. 

Kuid ka nende kolme sätte paigutus VeeS peatükki 5. VEEKOGU JA PÕHJAVEE 

KAITSMINE REOSTAMISE, RISUSTAMISE JA LIIGVÄHENDAMISE EEST  tekitab 

hämmeldust, olenemata sellest, et seaduse §-s 5 lg 1 p 1 ja 2 loetakse sisemeri ja territoriaalmeri 

omandiõiguse aspektist avalikeks veekogudeks (ei osale tsiviilkäibes). Sisuliselt on tegu ju 

                                                 
351 Keskkonnavastutuse seadus. - RT I 2007, 62, 396. Selle seaduse § 1 lg 1 kohaselt lähtutakse põhimõttest, et „ 
Seadus reguleerib keskkonnale tekitatava kahju vältimist ja heastamist, lähtudes põhimõttest, et saastaja maksab” 
ning lg 2 p 2 ütleb otse, et eelpool veeseaduse § 26/15 lg 3 toodud kolm rahvusvahelist konventsiooniga seotud 
juhtumite korral keskkonnavastutuse seadus ei kohaldu. 
352 Keskkonnatasude seadus. - RT I 2005, 67, 512. 
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merekeskkonna kaitse küsimustega, milleks on veeseadusesse 2012.a detsembris lisatud 

spetsiaalne ptk 52 Merekeskkonna kasutamine ja kaitse §-s 34 1-10. Sealjuures on antud mereala 

legaaldefinitsioon järgmiselt: § 341 Mereala. „(1) Mereala käesoleva seaduse tähenduses hõlmab 

sisemerd, territoriaalmerd ja majandusvööndit üheskoos, kaasa arvatud nende all asuv merepõhi 

ja maapõu merealapiiride seadusega ning Eesti Vabariigi välislepingutega kehtestatud ulatuses.”  

Kui aga analüüsime nimetatud peatüki ülejäänud üheksat normi, saab selgeks soov proovida 

esiteks, kehtestada sätted MSRD-ga püstitatud eesmärkide saavutamiseks õiguslik alus (vt § 342 

Mere keskkonnaseisund ja hea keskkonnaseisund; § 349 Merestrateegia ja § 3410 Erandite 

kohaldamine keskkonnaalaste sihtide saavutamisel); teiseks, esmakordselt anda kaadamise 

legaaldefinitsioon §-s 344 viidates jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud 

merereostuse vältimise 1972. aasta konventsiooni 1996. aasta protokollist tulenevatele ja 

rahvusvahelistest konventsioonidest (eeldame, et UNCLOS art. 210 ja HelKonv art. 11) 

tulenevatele nõuetele. See säte on kaugel Eesti poolt võetud rahvusvaheliste kohustuste õigest 

esiletoomisest. Samuti on nii sisuliselt kui ka normitehniliselt väär nimetada kaadamiseks antavat 

luba „vee erikasutusloaks” (vt. VeeS § 2 p 13 „vee erikasutusluba – kiritõend tegevuse 

lubamiseks, milles teatatakse tingimused kasutatava vee hulga, suubla ning veekasutusega 

kaasnevate kohustuste ja piirangute kohta); kolmandaks, § 346 keelustab merel igasuguste 

jäätmete ja muude ainete tuhastamise. 

Õigusnormide ja õigusaktide süsteemsuse ning struktuuri aspektist on küsitav VeeS-sse  2012.a 

detsembris lisatud peatükk 53. SISSEMAKSETE TEGEMINE NAFTAREOSTUSKAHJU 

HÜVITAMISE RAHVUSVAHELISTESSE FONDIDESSE, mis sätestab §- 351-4 neljas 

paragrahvis õigusnormid, milles naftaimportijatele tehakse konkreetsed kohustused sissemaksete 

tegemiseks IOPC Fondidesse, kui neil on imporditud naftasaaduste kogus aastas 150 000 t või 

enam. Eesti riigil sissemakse kohustusi ei ole, kuid riik peab jälgima ja tagama, et neid kohustusi 

Eesti importijad täidavad. Kodifitseerimise käigus tuleb kindlasti analüüsida, mis õigusaktis ja 

millise struktuuriga tuleb IOPC Fondi maksete tagamiseks vajalikud Eesti siseriiklikud 

õigusnormid sätestada. Näiteks Norras on otsustatud need IOPC Fondi makseid puudutavad 

sätted panna kirja Norra merenduskoodeksis. Segadust merekeskkonna kaitse ja säilitamise 

õigusaktides lisab ka majandusvööndi  seadus353, mille §-des 12 ja 13 kehtestatud kohustused 

merekeskkonna kaitse  valdkonnas mitte ainult liiga kasinad, vaid ka peaaegu mitte midagi 
                                                 
353 Majandusvööndi seadus. - RT 1993, 7, 105. 
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ütlevad:  

„V. Peatükk. Merekeskkonna kaitse. 

§ 12. Õiguslikud alused.  „Merekeskkonna reostuse vältimist, saastekoormuse vähendamist ja 

kontrolli majandusvööndis teostatakse vastavuses rahvusvaheliste konventsioonidega, millega 

Eesti on ühinenud, Eesti Vabariigi ja teiste riikide vaheliste lepingutega ja Eesti seadustikuga. 

§ 13. Juriidiliste ja füüsiliste isikute kohustused 

Kõik majandusvööndis tegutsevad juriidilised ja füüsilised isikud peavad merekeskkonna 

reostamist vältima. Saasteilmingutest ja õnnetustest tuleb kohe teatada pädevale riigiasutusele ja 

lähimasse Eesti sadamasse.” 

 

Täiendavalt tuleb veel tuua selle seaduse § 11 „Tehissaarte, rajatiste ja seadmestiku paigaldamine, 

kasutamine ja eemaldamine 

(2) Kõik majandusvööndis asuvad tehissaared, rajatised ja seadmed kuuluvad Eesti Vabariigi 

jurisdiktsiooni alla.  

.................. 

(7) Merekeskkonna reostamine üle lubatud määra tehissaartelt, rajatistelt ja seadmestikult on 

keelatud. Tehissaared, rajatised ja seadmestik tuleb pärast kasutamise lõpetamist merest 

eemaldada.”      Õigustatult tekib küsimus, et mis on „reostamine üle lubatud määra”, kui 

eesmärgiks merekeskkonna kaitsel on reostuse vältimine ja teiseks, kes ja missuguse seadusega 

või volitusega kehtestab „lubatud reostamise”? 

 

Segaduste likvideerimiseks ning edasiseks vältimiseks Eesti õiguses merekeskkonna kaitsel ja 

säilitamisel ning eriti laevadelt lähtuva reostuse küsimustes, mis on reguleeritud ka  kümnete 

rahvusvaheliste konventsioonidega Eesti osalusel, pole pääsu sellest, et see kaasajal oluline 

õigusvaldkond saaks reguleeritud süsteemselt ühes õigusaktis ning veeseadus selleks ei kõlba.  

Täiendavalt toodud puuduvale õigusloomele Eestis merekeskkonnaga seonduvalt tuleb ka 

nentida, et 1993. a 10. märtsil Riigikogu päevakorras olnud territoriaalmere seadus on siiani vastu 

võtmata, mistõttu meil ei ole kasutamisel rida rannikuriigile UNCLOS-ga antud õigusi. 

Merekeskkonna kaitsega seonduvalt toome välja kaks põhilist õigust välismaa laevade suhtes, 

mis kasutavad rahumeelse läbisõidu õigust: 
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* artikkel 22 lg 1 sätestab: „Meresõiduohutuse tagamiseks võib rannikuriik vajaduse korral nõuda 

rahumeelse läbisõidu õigust kasutavatelt välisriikide laevadelt ettenähtud laevateede ja 

liikluseraldusskeemide kasutamist;” 

* artikkel 19 lg 2 p „h” sätestab: „Välisriikide laevade läbisõitu loetakse rannikuriigi rahu, 

avalikku korda või julgeolekut ohustavaks, kui välisriigi laev territoriaalvetes viibides: 

........... 

h) käesolevat konventsiooni rikkudes tekitab tahtlikult ulatusliku reostuse. 

Siinjuures anname kommentaari, et UNCLOS-i ei loeta rikkunuks, kui merereostus on pandud 

toime hädaolukorras, näiteks, üldavariina354 või merepäästes osalemisel. 

f) Atmosfäärist pärinev või selle kaudu leviv reostus (UNCLOS-i art 212) 

Riike kohustatakse üldiselt võtma meetmeid nii maismaalt lähtuva atmosfäärist pärineva reostuse 

vastu kui ka meretranspordis laevadel ja õhutranspordis lennukitelt. Merekeskkonna Reostamise 

Teaduslike Aspektide Ekspertide Töörühma (GESAMP) 1990. a aruande põhjal võib öelda, et 

põhiline atmosfäärist pärinev reostus tuleb maismaalt, ligi 33% kogu mere reostuskoormusest.355 

Õhutranspordi osakaal Läänemere merekeskkonna saastamisel on eeldatavasti väike, kuid vajab 

kontrollimist ja regeerimist kas HelKom-i või EL raames.  

Meretranspordis kehtib IMO konventsiooni MARPOL 73/78 Lisa VI „Õhureostuse vältimine 

laevadelt”, mis rahvusvaheliselt jõustus 19.05.2005. a ja Eesti suhtes 18.10.2005. a. Alates 2009. 

a on tegelikult hakatud IMO-s tähelepanu pöörama laevamasinate väljaheitegaaside puhtusele, 

mistõttu reederid on tõsise probleemi ees, kas osta kallimat ja puhtamat kütust, ehitama laevadele 

sumbutajad või hakkama kasutama laevakütusena veeldatud looduslikku gaasi (LNG). Nii on 

IMO Merekeskkonna Kaitse Komitee (MEPC) võtnud vastava resolutsiooni nr 184 (59) „2009 

Guidelines for exhaust gas cleaning systems”, mis jõustus alates 2010. a. Veelgi rangemalt kui 

IMO, läheneb laevade heitkaasidele EL, kus väävlidirektiiviga:  Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 

Direktiiv 005/33/EÜ 6. juuli 2005 ja välisõhu kaitse seaduse § 58 lg 2 alusel kehtestatud 

keskkonnaministri määrus nr 38 (vedelkütustele esitatavad keskkonnanõuded) jõustunud 

                                                 
354 Vt. Kaubandusliku meresõidu seaduse §-i 122 lg 1, mis sätestab: „Üldavariiks loetakse kahju, mis tekkis 
tahtlikult ja põhjendatud piires tehtud erakorralistest kulutustest või loovutustest, et päästa laev, prahiraha ja laeval 
veetav last neid ähvardavast ühisest ohust.” 
355 Vt H. Lindpere, 2003, op. cit.,  lk 182-183. 
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05.06.2005.a § 4 lg 1 (laevakütused) on selgelt öeldud, et alates 01.01.2010. a on lubatud 

kasutada laevakütust, kui selle väävlisisaldus on kuni 1000 mg/kg (0,1 % massist).   

Kodifitseerimise käigus peaks antud küsimusega seoses analüüsima seaduse tasemel  

volitusnormi andmist nii KKM-le kui ka MKM-le rahvusvaheliste reeglite ja standardide 

kehtestamiseks ja jõustamiseks Eestis. 

 

UNCLOS-i  XII osa 6. jagu. KOHUSTUSTE TÄITMISE TAGAMINE  

g) Kohustuste täitmise tagamine maismaal paiknevast allikast pärineva 

reostuse korral  

Selle ülesande riikidele merekeskkonna reostuse vältimiseks suurimast saasteallikast sätestab 

UNCLOS-i artikkel 2013 järgmiselt: „Riigid tagavad artikli 207 kohaselt vastuvõetud õigusaktide 

täitmise ning võtavad vastu õigusakte ja meetmeid, et rakendada pädevate rahvusvaheliste 

organisatsioonide või diplomaatilise konverentsi kaudu kehtestatud rahvusvahelisi reegleid ja 

standardeid maal paiknevast allikast pärineva reostuse vältimiseks, vähendamiseks ja 

kontrollimiseks.”  

 

Samasuguseid üldisi kohustusi panevad riikidele ka järgnevad sätted: Artikkel 214. „Kohustuste 

täitmise tagamine merepõhjas toimuvast tegevusest tuleneva reostuse korral” Artikkel 215. 

„Kohustuste täitmise tagamine süvamerepõhjas toimuvast tegevusest tuleneva reostuse korral” ja 

Artikkel 216. „Kohustuste täitmise tagamine kaadamisest tuleneva reostuse korral”. Järeldusena 

võib märkida, et need sätted kinnitavad veelkord riikidel lasuvat kohustust võtta vastu 

asjakohased õigusaktid, milleks eelkõige peaksid olema seadused ja nende alusel võetavad 

alamalseisvad aktid – määrused. Väär on siinjuures arvata, et UNCLOS-i artiklist piisab 

regulatsiooniks, sest igal riigil on suveräänsed õigused ise otsustada, mil moel ta täidab oma 

rahvusvahelisi kohustusi. 
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h) Kohustuste täitmise tagamine lipuriigi poolt (UNCLOS-i art 217) 

Lipuriigi kohustuste üldiseks õiguslikuks aluseks on UNCLOS-i artikkel 94, mille lõige 1 

sätestab: „Riik teostab oma lipu all sõitvate laevade haldus-, tehnilistes ja sotsiaalküsimustes oma 

jurisdiktsiooni ja kontrolli.” 

Antud artikli 217 lõige 1 sätestab lipuriikidele põhimõttelise kohustuse järgmiselt: „Riigid 

tagavad, et nende lipu all sõitvad või nende registrisse kantud laevad järgivad laevadelt pärineva 

reostuse vältimiseks, vähendamiseks ja kontrollimiseks pädeva rahvusvahelise organisatsiooni 

või diplomaatilise konverentsi kaudu kehtestatud rahvusvahelisi reegleid ja standardeid ning 

käesoleva osa alusel vastuvõetud siseriiklikke õigusakte; nimetatud reeglite, standardite ja 

õigusaktide rakendamiseks võtavad riigid vastu õigusakte ja muid meetmeid. Lipuriigid tagavad, 

et neid reegleid, standardeid ja õigusakte täidetakse sellest olenemata, kus rikkumine on toime 

pandud.”  

 

Siia on sattunud tõlkeviga viimasesse lausesse, sest kui rikkumine on toime pandud, ei saa enam 

rääkida „täitmisest”, vaid rikkumise asjaolude menetlemisest ja sanktsioonide kohaldamisest 

(ingl. k. enforcement). 

Lipuriigid on kohustatud võtma tarvitusele meetmeid, et nende lipu all sõitvad või nende 

registrisse kantud laevad pääsevad merele vaid siis, kui on täidetud artiklis 211 lõikes 1 

nimetatud rahvusvahelised reeglid ja standardid, sealhulgas laevade konstruktsiooni, ehitust, 

varustust ja mehitamist käsitlevad nõuded ning laev omab kõiki nõuetekohaseid ja kehtivaid 

dokumente ning laeva juhivad nõuetekohaselt kvalifitseeritud laevaohvitserid. Riikide 

mereadministratsioonid peavad regulaarselt kontrollima laeva dokumentide ja tegeliku seisukorra 

vastavust. 

Kui aga siiski on merekeskkonna kaitse alaseid reegleid ja standarte rikutud, sätestab antud artikli 

lõige 4 lipuriikidele alljärgneva kohustuse: „4. Kui laev rikub pädeva rahvusvahelise 

organisatsiooni või diplomaatilise konverentsi kaudu kehtestatud reegleid ja standardeid, 

korraldab lipuriik artiklitega 218, 220 ja 228 vastuollu minemata kohe juurdluse või algatab 

oletatava rikkumise suhtes menetluse sellest sõltumata, kus rikkumine toimus või kus sellisest 

rikkumisest põhjustatud reostus aset leidis või avastati”. 

Järgmised neli lõiget (5-8) kehtestavad riikidele rida kohustusi, sealhulgas ka lipuriigile ülesande 
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„kehtestada õigusaktidega oma lipu all sõitvatele laevadele ranged karistused, et ära hoida 

rikkumisi, olenemata sellest, kus need aset leiavad.” 356 Antud küsimuses peab arvesse olema 

võetud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2005/35/EÜ, 7. september 2005, mida on 

muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2009/123/EÜ, mis käsitleb laevade 

põhjustatud merereostust ning karistuste kehtestamist merereostusega seotud rikkumiste eest. 

Selle direktiivi artikkel 4 m.h sätestab: „Rikkumised. Liikmesriigid tagavad, et laevadelt 

pärinevate saasteainete merre heitmist artikli 3 lõikes1 osutatud aladel käsitletakse rikkumisena, 

kui see toimub tahtlikult või kergemeelsuse või tõsise hooletuse tõttu. Käesolevat direktiivi 

täiendava raamotsuse 2005/667/JSK ja selles määratletud tingimuste alusel käsitletakse neid 

rikkumisi kriminaalkuritegudena.” 

See säte kehtib EL liikmesriikide merealadel ja avamerel, mitte kolmandate rannikuriikide 

merealadel, ning on EL liikmesriikidele kui lipuriikidele või rannikuriikidele kohustuslik. 

Esialgne analüüs näitab, et KarS §-d 365 ja 3651 on küll süütegudena sätestatud, kuid ei vasta 

sisuliselt eeltoodud direktiivi artikkel 4 regulatsioonile ning NB! mõlemas paragrahvis sisaldub 

ebapädev termin süstemaatiliselt, mis tegelikult ei vasta rahvusvahelise mereõiguse mõttele ega 

põhimõttele „saastaja maksab” ning annab nende praktilise rakendamise võimaluse vaid 

liinilaevanduses, kui sedagi! 

 

i) Kohustuste täitmise tagamine sadamariigi poolt  (UNCLOS-i art 218) 

Seda küsimust oleme etteruttavalt käsitlenud juba käesoleva osa punkti 3.3.5 alapunktis „e”. 

j) Laevade meresõidukõlblikkusega seotud reostuse vältimise meetmed 

(UNCLOS-i art 219) 

See artikkel on sätestatud järgnevalt: „Kui riigid on taotluse alusel või omal algatusel teinud 

kindlaks, et nende sadamas või meres paiknevas terminalis viibiv laev rikub laevade 

meresõidukõlblikkuse kohta kehtestatud rahvusvahelisi nõudeid ning ohustab seetõttu 

merekeskkonda, võivad nad 7. jagu arvesse võttes võtta võimaluste piires haldusmeetmeid selle 

                                                 
356 Muidugi on laeva poolt rikkumise toimepanemine ja laeva karistamine nö konventsionaalse tähendusega, sest 
karistada saab kas reederit, kaptenit või siis süüdi olevat teist laevapere liiget. 
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laeva merelemineku takistamiseks. Riigid võivad lubada laeval liikuda ainult lähimasse 

laevaremonditehasesse ning peavad lubama tal teekonda jätkata kohe, kui rikkumise põhjus on 

kõrvaldatud.”  (UNCLOS-i XII osa 7. jagu on kaitsemeetmed välismaa laevadele, vt allpool). 

Siin käsitletud kohustused on korrektselt esitatud MSOS-is, mis paneb olulised riikliku 

järelevalve ülesanded meresõiduohutuse ja merekeskkonna reostamise vältimiseks VTA-le, 

täpsemalt selle Mereõiduohutuse teenistusele.357 Kuid lubage siiski mõned märkused. 

Merekeskkonna kaitse ja vältimine on MSOS-s reguleeritud kolmest aspektist lähtuvalt: 

1) 101 ptk-s „Merereostuse vältimine laevadelt”, mille sätteid kohaldatakse ka välismaa laevadele, 

viitab §-s 441 (samanimeline kui ptk pealkiri) kaudselt MARPOL 73/78 ja piirkondlikele 

konventsioonidele, siin võiks ka eraldi välja tuua samasuguse viitega meile olulise Läänemere 

1992. a konventsiooni. Ekspert peab vajalikuks, et selles peatükis kas eraldi paragrahvina või 

esimese paragrahvi osana oleks välja toodud VTA õigused ja kohustused 1969. a Naftareostuse 

korral avamerel sekkumise rahvusvaheline konventsioon (koos protokollidega), millele me 

eelpool juba viitasime seoses võimaliku probleemiga eelispädevuse küsimuses (kas VTA või 

KKI) laevaõnnetuste juurdluse teostamisel, kui näiteks, laevade kokkupõrkel on tegu ka olulise 

merereostusega. Sellest konventsioonist tulenevate õiguste ja kohustuste aspektist võib VTA olla 

rannikuriigi esindaja Eesti majandusvöödis kui ka lipuriigi esindaja teiste riikide territoriaalmere 

läheduses toimunud Eesti laeva õnnetusega. Keskkonnaohutuse tunnistuste väljaandmise 

regulatsiooni osas küsimusi ei teki; 

2) 14. ptk-s „Laevaõnnetuste ja ohtlike juhtumite ohutusjuurdlus” on §-s 69.Laevaõnnetuse 

mõiste” lõikes 1 p 7 on laevaõnnetuseks nimetatud keskkonnareostus ning §-s 691. 

Laevaõnnetuste liigitamine” tuuakse lõikes 1 „väga raske” laevaõnnetusena muuhulgas ka 

„ulatuslik keskkonnakahjustus”, lõikes 2 p 2 aga (iga) keskkonnakahjustus kui „raske 

laevaõnnetus”! Normitehniliselt on hea teada, kas siin toodud mõiste „ulatuslik 

keskkonnakahjustus” ja UNCLOS-i artiklis 19 lg 2 p „h” kehtestatud mõiste „ulatuslik reostus” 

on samatähenduslikud või mitte. Niisugune laevaõnnetuste klassifikatsioon merekeskkonna 

reostamise vältimise seisukohast ei ole aga mitte õnnestunud, see toob ju kaasa iga 

keskkonnakahjustuse osas ohutusjuurdluse VTA poolt. Seaduse § -s 692 „Ohutusjuurdluse 

kohaldamisala” on eksperdi arvates ja UNCLOS art 56 rannikuriigile antud jurisdiktsiooni 

                                                 
357 Vt VTA põhimäärust, § 18 lg 1 p 1.  
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arvestades välja jäetud Eesti majandusvöönd ning kohaldamine ka välismaa laevadele juhul, kui 

tegu on merekeskkonna kahjustusega. 

3) 15. ptk-s „Riiklik järelevalve ja laeva kasutamise piirangud”, kaasa arvatud § 78 ja 79 (laevade 

sadamast väljumise keelamine ja laevakontrolli inspektorite poolt ettekirjutuste tegemine), vastab 

rahvusvahelisele mereõigusele merekeskkonna kaitsmise aspektist. On ainult üks märkus: nimelt, 

§-s 76 lg (51) toodud välisleping „Paris MOU” on lahti seletamata, et tegu on 14 Lääne-Euroopa 

riikide mereadministratsioonide vahelise lepinguga laevade meresõiduohutuse tagamise 

eesmärgil, vastukaaluks „mugavuslipu riikide” nigelale kontrollile oma lipu all sõitvate laevade 

üle; Eesti sai Pariisi Memorandumi osaliseks alates 1. juulist 2005. VTA-l on seega kohustus 

kontrollida laevade meresõiduohutuse ja merekeskkonna kaitse nõuetest kinnipidamist 

aastaringselt vähemalt igal neljandal sadamasse tulnud laeval. 

 

k) Kohustuste täitmise tagamine rannikuriikide poolt (UNCLOS-i art 220) 

Kuna rannikuriikidele anti UNCLOS-ga õigus omada lähtejoontest kuni 200 meremiili ulatusega 

majandusvööndit ja mandrilava ning sellega allutati nende jurisdiktsioonile ka merekeskkonna 

kaitse ja säilitamise valdkonnas 1/3 kogu Maailmamerest, siis selleks et rannikuriigid ei 

kuritarvitaks oma õigusi läbisõitvate välismaa laevade suhtes, kehtestati eraldi 7. jagu 

„Kaitseabinõud”, millele on allutatud rannikuriikide vastavad õigused ja kohustused nii 

õiguselooomes kui ka kohustuste täitmise tagamisel ning millele asjakohased sätted ka viitavad. 

Artikkel 220 sätestab: 

1. Kui laev viibib vabatahtlikult riigi sadamas või meres paiknevas terminalis, võib see riik 7. jao 

alusel algatada menetluse käesoleva konventsiooni kohaselt tema vastuvõetud õigusaktide või 

laevadelt pärineva reostuse vältimise, vähendamise ja kontrollimise rahvusvaheliste reeglite ja 

standardite rikkumise suhtes, kui rikkumine on toime pandud selle riigi territoriaalmeres või 

majandusvööndis. 

Edasi käsitletakse rannikuriigi õigusi merekeskkonna kaitse osas olenevalt rikkumise olulisusest 

või saasteainete merreheidetega tekitatud kahju suurusest lähtuvalt. NB! Paneme aga tähele, et 

need õigused on sätestatud erinevalt ja olenevalt sellest, missuguse merealaga on tegemist. Nii 
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näiteks, kui küsimuse all on rannikuriigi õigusakti või rahvusvaheliste reeglite ja standardite 

rikkumisega territoriaalmeres (Eesti puhul ka sisemeres), võib riik laeva inspekteerida ning kui 

tõendid seda toetavad, algatada menetluse ning pidada laeva oma õigusaktide alusel kinni (lõige 

2). Kui on aga ilmne, et riigi majandusvööndis või territoriaalmeres sõitev laev on 

majandusvööndis viibides rikkunud laevadelt pärineva reostuse vältimise, vähendamise ja 

kontrollimise rahvusvahelisi reegleid ja standardeid või nendega kooskõlas olevaid ja nende 

kehtestamiseks vastuvõetud siseriiklikke õigusakte, võib riik laevalt nõuda teavet tema päritolu ja 

kodusadama, tema eelmise ja järgmise külastatava sadama ning muude rikkumise tuvastamiseks 

vajalike asjaolude kohta (lõige 3).358 

Kui on ilmne, et riigi majandusvööndis või territoriaalmeres sõitev laev on majandusvööndis 

viibides pannud toime lõikes 3 nimetatud rikkumise, mille tagajärg on (OLULINE) heide, mis 

põhjustab või ähvardab põhjustada märkimisväärse reostuse (ingl. k. substantial discharge 

causing significant pollution; vene k. большой сброс), ja kui laev keeldub teabe andmisest või 

kui laeva antud teave ilmselgelt ei vasta tegelikule olukorrale ja kui juhtumi muud asjaolud seda 

nõuavad, korraldab riik laeva füüsilise inspekteerimise (lõige 5).  

Kui on aga kindlaid objektiivseid tõendeid, et riigi majandusvööndis või territoriaalmeres sõitev 

laev on majandusvööndis pannud toime lõikes 3 nimetatud rikkumise, mis on põhjustanud 

(ulatusliku – originaalkeeltes seda omadussõna pole!) heite, mis tekitab või ähvardab tekitada 

ulatuslikku kahju rannikule või rannikuriigi huvidele või territoriaalmere või majandusvööndi 

loodusvaradele, ning kui tõendid seda toetavad, võib see riik 7. jagu arvestades algatada 

menetluse, sealhulgas pidada laeva kinni kooskõlas oma õigusaktidega (lõige 6). 

UNCLOS-s kasutatud terminoloogiat merereostuse suuruse/raskuse küsimuses oleme juba 

eelpool käsitlenud terminoloogiale pühendatud punktis. Igale sellisele terminile peab Eesti õigus 

andma legaaldefinitsiooni ning kasutama neid ühetähenduslikult kõigis õigusaktides, MSOS k.a. 

Lisaks tuleb sätestada kaitsealade (Natura) ning muude merealade ruumilisest planeerimisest 

tulenevate piirangud ja nende avalikustamine nagu ka sanktsioonid ettekirjutuste rikkumise 

puhul. 

Käesolev artikkel 220 lõpeb lõikega 7, mis sätestab: „ Olenemata lõikest 6, tuleb rannikuriigil 

                                                 
358 Selle kohustuse täitmine peab olema lipuriikide poolt antud kõikide laevadele. 
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lubada laeval teekonda jätkata, kui pädeva rahvusvahelise organisatsiooni kaudu või muul viisil 

on kokku lepitud kõnealust rannikuriiki siduvad asjakohased menetlused ning on deponeeritud 

kautsjon või muu sobiv rahaline tagatis nõuete täitmiseks.”                                                         

Siinkohal on tegemist UNCLOS-s kokkulepitud ühe materiaalõigusliku alusega artiklis 292 

„Laevade ja laevaperede viivitamatu vabastamine” menetluse korras lahendamises lipuriigi 

taotlusel Rahvusvahelises Mereõiguse Kohtus (RMK) Hamburgis, kui välismaa laev on 

rannikuriigi poolt rikkumise eest kinni peetud ja 10 päeva jooksul kinnipidamisest pole 

saavutatud lepet selle vabastamise osas. Sellise menetluse algatamine kohtus peaks kuuluma ka 

teiste riikide kogemusi arvestades Eesti Vabariigi Välisministeeriumile ja sellekohase kohustuse 

leiamegi ministeeriumi põhimääruse §-s 13 p 2.359 RMK kohtulahendite enamus kuulubki 

taolisele kiirele menetlusele, kuigi lipuriigid on astunud välja eranditult kalalaevade ja nende 

laevapere vabastamiseks; põhjus on siin selles, et merereostuse eest tsiviilvastutust käsitlev 

rahvusvaheline konventsioon (nii CLC-1969. kui ka CLC-1992. a.) näevad rahuldava tagatise 

esitamise korral ette samuti laeva vabastamise ja seetõttu pole vajadust olnud merereostamise 

korral kinnipeetud laeva vabastamist RMK-st taotleda.360 Sellele vaatamata võiks kaaluda art 292 

menetluse, kui täiendava võimaluse sätestamine Eesti laevade ja laevapere liikmete kaitseks 

välismaal, oleks merekeskkonna kaitse seaduses asjakohane. Taoline Hamburgi Rahvusvahelise 

Mereõiguse Kohtu osaline sekkumine laeva ja selle laevapere liikmete vabastamise otsusega 

(muidugi laevaomaniku poolt tagatise andmise tingimusel ja ilma siseriiklikkus õigusemõistmises 

osalemata) tsiviilmenetlusse Eesti kohtus  peab õiguspõhimõttest pacta sunt servanda lähtuvalt 

olema sisse viidud tsiviilkohtumenetluse seadustiku361 üldsätete 1. peatükki „Menetluse 

üldpõhimõtted”. 

KKI poolt teostatud merereostuste juurdlemisel, mis on algatatud välismaa laevadelt lähtunud 

merekeskkonna reostusjuhtumitega seoses, on eksperdile teada olevalt (vaatamata sellele, et PPA 

on laeva teolt tabanud ja kinni pidanud) osutunud vahel vähe-tulemuslikuks tekitatud 

reostuskahju osas kompenseerimine saamine reostajalt. See on juhtunud objektiivsel põhjusel, 

kuna reostaja laeval on lubatude sõitu jätkata ilma esitamata tagasivõtmatut ja tingimusteta 

                                                 
359

 Välisministeeriumi põhimäärus. - RT I 2004, 44, 314. 
360

Täpsemalt menetluse kohta vt: H.Lindpere. Applicability of the prompt release procedure of the UN Convention 
on the Law of the Sea of 1982 in matters of prevention, reduction and control of pollution from vessels. In: 
Scandinavian Institute of Maritime Law Yearbook 2004, Marius no.321,Sjörettsfondet, University of Oslo, pp.209-
265. 
361

 Tsiviilkohtumenetluse seadustik. - RT I, 19.03.2015, 27. 
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garantiid, et need reostuse kahjud kompenseeritakse või vastava kindlustuspoliisi andmete 

saamiseta. Sageli piisab vastava kindlustuspoliisi koopiast, mille alusel saab esitada reostuskahju 

nõude otse kindlustusandjale, mis tegeleb kahju suuruse hindamisega ja väljamaksmisega. 

Edasiste segaduste vältimiseks reostaja kahju kompenseerima panemisel, peaks eksperdi arvates 

välja töötama õigusliku regulatsiooni Vabariigi Valitsuse määrusena (nn. merereostuse 

menetlemise määrus) või muu õigusaktina (vajab veel analüüsi), millega kehtestada merereostuse 

avastamise, juurdluste teostamise ja kahju kannatanutele ning merereostuse likvideerijatele 

kompensatsiooni või tasu maksmise kord, mis võiks olla juhendiks ja täitmiseks nii PPA-le kui 

ka KKI-le. Siinjuures on oluline teada ja arvestada esiteks, et nõue süüdlasele kuulub 

koostamisele vastavalt CLC-1992 konventsioonile ja teiseks, kui on veendutud (ja saadud koopia 

kindlustuspoliisist), et laeval on kehtiv kindlustuspoliis merereostusega põhjustatud kahju 

korvamiseks kindlustusandja (reeglina P&I Club) poolt, siis ei ole alust laeva kinni pidada. 

Kapteni või laevaomaniku poolt antud kinnitused pole siin pädevad ja piisavad, sest merereostuse 

puhul tekkiv tsiviilnõue on tavaline merinõue, st see pole tagatud merivõlaga kui pandiga laeva 

suhtes. Peab arvestama, et pahatahtlik reeder saab vahetada reostuse tekitanud laeva formaal-

juriidilist omanikku ning sellel teel tekib võimalus vabaneda selle laeva võimalikust arestimisest 

edaspidi konkreetse varem tekkinud reostusnõude eest. Kui sellel pahatahtlikul varasemal laeva 

võõrandanud reederil enam laevu ega muud vara pole on küsitav selle reostusnõude 

kättesaamiseks kohtumenetluse alustamine, sest tõenäosus hüvitus saada on oluliselt vähenenud 

sellise pahatahtliku tegevuse tulemusena. Juhul aga, kui laeval vastutuskindlustuse poliis puudub, 

tuleks laev kinni pidada ja arestida, kuni kohtule esitatakse kahju kompenseerimise tagatis (panga 

või kindlustusfirma garantiikiri) või deponeeritakse vajalik rahasumma (maksimaalselt reederi 

piiratud vastutuse ulatuses). 

Sealjuures on veel kolm olulist asja, mida silmas pidada ja mida võiks  selles merereostuse 

menetlemise määruses või muus vastavas õigusaktis sätestada: 

1)  KMSS-s, kooskõlas LLMC-1976 konventsiooni artikliga 11, on kehtestatud 8. ptk, mis 

reguleerib reederi või tema vastutuskindlustuse andja poolt vastutuse piiramise ja jagamise fondi 

moodustamist kohtu juures. Sellega vabaneb reeder oma vara arestist, laev kaasa arvatud ning 

koormast tegeleda merinõuetega; 

2) väiksemate merereostuste korral (määrata Eesti huvidest lähtuvalt) ja tingimustel esiteks, et 

tabatud laeva kapten teatab usaldusväärselt laeva järgmise sihtkoha, võiks erandina kaaluda 
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lubada laeval teed jätkata (majanduslikel kaalutlustel ja reederi huvides) ning teiseks, kui tegu on 

usaldusväärse riigi sadamaga ja KKI taotleks menetluse alustamist selles riigis vastavalt 

UNCLOS art. 218 kannatanud riigile antud õigustele; 

3) see õigusakt peab käsitlema ka suhtlemist niisuguse rahvusvahelise organisatsiooniga nagu 

seda on naftareostusest põhjustatud kahju kompenseerimise rahvusvahelise fondi asutamise 1992. 

a konventsiooniga362 loodud IOPC Fond, mis on loodud selleks, et mere reostuskahju saaks 

hüvitatud täiel määral, kas koos reederi ja selle kindlustusandja osalusega või isegi ilma selleta. 

See IOPC Fond (mille idee on väga lihtne – naftareostuse eest pannakse osaline vastutus 

kaubaomanikule, kelle naftaimport maksustatakse) on välja töötanud vastava naftareostuse 

hüvitamise juhendi, mida väljapakutav Vabariigi Valitsuse merereostuse menetlemise määrus või 

muu vastavasisuline õigusakt peaks arvestama. IOPC Fond on rahvusvaheline organisatsioon, 

mis ei soovi olla allutatud ühelegi rahvuslikule kohtule, vaid eelistab asjakohaseid läbirääkimisi. 

IOPC Fondi töö on organiseeritud väga läbipaistvalt ja Fond korraldab 2 korda aastas 

liikmesriikide assambleesid, kus arutatakse liikmesriikide osalusel naftareostuse juhtumeid, 

esitatakse Fondi tegevus- ja finantsaruandeid ning arutatakse muid IOPC Fondi tegevusega 

seotud küsimusi. 

 

l) Laevaõnnetustest tuleneva reostuse vältimise meetmed  (UNCLOS art 

221)   

Kodifitseerimise käigus on vaja analüüsida, kas selles UNCLOS artiklis sätestatud üldiste 

kohustuste täitmine on reguleeritud üldse ja kas see regulatsioon on piisav.  

m) Kohustuste täitmise tagamine atmosfäärist pärineva või selle kaudu 

leviva reostuse korral (UNCLOS art 222) 

Kaks viimast selle 6. jao üldist sätet peaksid olema samuti osa mereõiguse kodifitseerimise 

analüüsist ning need vajavad arvestamist, et märgitud kohustuste täitmine Eestis oleks riiklikult 

konkreetselt korraldatud. Mõlemaid probleeme käsitlesime eelpool 5. jaos. 

                                                 
362 Naftareostusest põhjustatud kahju korral kehtiva tsiviilvastutuse 1969. aasta rahvusvahelise konventsiooni 
muutmise 1992. aasta protokoll. - RT II 2004, 25, 103. 
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n) Kaitseabinõud (UNCLOS art-d 223-233) 

Nende abinõude tähtsusest, mis on mõeldud selleks, et rannikuriigid ei ületaks oma merealades 

võimupiire merekeskkonna kaitse ja säilitamise valdkonnas, oleme eelpool mitmeti rõhutanud. 

Seetõttu on antud lähteülesande püstitamise raames vajalik esitada kõik 7. jao kaitseabinõud 

terviklikult, ühes vajalike kommentaaridega, mida arvestada.  

Mereõiguse kodifitseerimise käigus oleks vaja ka välja töötada ja kehtestada veeseaduses  

sätestatud kaadamise regulatsiooniga sarnane reeglistik juhuks, kui ohu olukorras tuleb vältida 

või vähendada keskkonnareostuse tekkimise tõenäosust või piirata tekkinud reostuse levikut. 

Kui Eesti 31. mail 2005 võttis Riigikogus vastu seaduse ühinemise kohta UNCLOS-ga, lootis 

ekspert, et Vabariigi Valitsus võtab meetmeid, et olemasolevad õigusaktid viia kooskõlla sellest 

globaalsest konventsioonist tulenevate kohustustega, kuid nii ei läinud. Seetõttu on nüüd 

mereõiguse kodifitseerimise raames võimalik see puudujääk likvideerida, eriti merekeskkonna 

kaitse aspektides. 

Artikkel 223. Menetluse lihtsustamise meetmed  

Käesoleva osa alusel algatatud menetluste korral võtavad riigid meetmeid, et lihtsustada 

tunnistajate ülekuulamist ja teise riigi või pädeva rahvusvahelise organisatsiooni esitatud tõendite 

vastuvõetavaks tunnistamist ning hõlbustavad pädeva rahvusvahelise organisatsiooni, lipuriigi 

või reostuse tõttu kahju kannatanud riigi esindajatel menetlustes osalemist. Menetlustel osalevatel 

esindajatel on siseriiklikes õigusaktides või rahvusvahelises õiguses ettenähtud õigused ja 

kohustused.  

Artikkel 224. Volituste teostamine  

Käesoleva osa kohaselt võivad välisriikide laevade suhtes täitevvõimu volitusi teostada ainult 

ametiisikud või sõjalaevad või muud selge märgistusega ning riigi teenistuses olevad asjakohaste 

volitustega laevad või õhusõidukid.  

Need riigi teenistuses olevad laevad, mida parajasti kasutatakse kommertseesmärkidel, taolisi 

kontrolli volitusi ei oma. 
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Artikkel 225. Volituste teostamisel kahjulike tagajärgede vältimise kohustus  

Konventsiooni alusel välisriikide laevade suhtes oma täitevvõimu volitusi teostades ei riku riigid 

meresõiduohutusnõudeid ega sea laevu muul viisil ohtu, ei suuna neid ohtlikku sadamasse või 

ankrukohta ega ohusta põhjendamatult merekeskkonda.  

See säte käib eelkõige PPA, VTA ja KKI kohta. 

Artikkel 226. Juurdlus välisriikide laevade suhtes  

1. a) Riigid ei pea välisriikide laevu kinni kauem, kui on vältimatu artiklites 216, 218 ja 220 

sätestatud juurdluse korraldamiseks. Välisriigi laeva inspekteerimine piirdub nende tunnistuste, 

protokollide ja muude samaväärsete dokumentide uurimisega, mis peavad laeval üldtunnustatud 

rahvusvaheliste reeglite ja standardite kohaselt kaasas olema; laeva võib füüsiliselt inspekteerida 

üksnes pärast uurimist ja ainult siis, kui: 

        i) on alust arvata, et laeva seisund või varustus ei vasta olulises osas neis dokumentides 

märgitud asjaoludele; 

       ii) dokumentidest ei piisa rikkumise tõestamiseks või 

      iii) laeval ei ole kehtivaid tunnistusi ega dokumente. 

 b) Kui juurdluse käigus tuvastatakse merekeskkonna kaitsmiseks kohaldatavate siseriiklike 

õigusaktide või rahvusvaheliste reeglite ja standardite rikkumine, tuleb laev viivitamata kautsjoni 

või muu sobiva rahalise tagatise vastu vabastada. 

  c) Kui laeva vabastamine võib kaasa tuua merekeskkonna põhjendamatu kahjustamise ohu, võib 

laevade meresõidukõlblikkust käsitlevaid rahvusvahelisi reegleid ja standardeid piiramata laeva 

vabastamisest keelduda või seada tingimuseks laeva suundumise lähimasse 

laevaremonditehasesse.363 Kui vabastamisest on keeldutud või sellele tingimusi seatud, peab 

sellest viivitamata teavitama laeva lipuriiki, kes võib taotleda laeva vabastamist XV osa364 alusel.  

2. Riigid teevad koostööd, et töötada välja kord, millega välditakse laevade tarbetut 

inspekteerimist merel.  

Artikkel 227. Välisriikide laevade võrdne kohtlemine 

                                                 
363 Selle küsimuse otsustab VTA kooskõlas oma pädevusega vastavalt MSOS-le. 
364 UNCLOS-i XV osa käsitleb riikidevaheliste vaidluste lahendamist ja mõeldud on menetlust art 292 alusel. 
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Oma käesolevast osast tulenevaid õigusi ja kohustusi järgides ei diskrimineeri riigid vormiliselt 

ega sisuliselt mis tahes riigi laevu.  

Artikkel 228. Menetluse peatamine ja menetluse algatamise piiramine 

Seda sätet oleme detailselt käsitlenud eespool, UNCLOS-i artiklit 211 analüüsides. 

Artikkel 229. Tsiviilmenetluse algatamine 

Konventsioon ei mõjuta tsiviilmenetluse algatamist merereostusest tulenevate kahjunõuete asjus.  

Kuid veelkord tasub meelde tuletada, et merereostuse toimepannud laeva võib vabaks lasta ainult 

pärast aktsepteeritava tagatise saamist, et reostuskahju hüvitatakse. See võimaldab Eesti riigil 

kasvõi osaliselt tagasi saada merereostuse avastamise ja tõrjumise võimekuseks tehtud kulutused 

nagu ka korvata kahju, mis põhjustatud füüsilistele või juriidilistele isikutele. 

Artikkel 230. Rahatrahvid ja süüdistatavate tunnustatud õiguste järgimine  

1. Kui välisriigi laev on õigusrikkumise pannud toime väljaspool territoriaalmerd, võib vältimist, 

vähendamist ja kontrollimist reguleerivate siseriiklike õigusaktide või rahvusvaheliste reeglite ja 

standardite rikkumise eest määrata ainult rahatrahve.  

2. Kui õigusrikkumise on pannud toime välisriigi laev territoriaalmeres ning tegemist ei ole 

territoriaalmere tahtliku ega ulatusliku reostamisega, võib merereostuse vältimist, vähendamist ja 

kontrollimist reguleerivate siseriiklike õigusaktide või rahvusvaheliste reeglite ja standardite 

rikkumise eest määrata ainult rahatrahve.  

3. Välisriikide laevade toimepandud rikkumiste menetluse korraldamisel, mille tulemusena 

võidakse määrata rahatrahv, järgitakse kõiki süüdistatava õigusi.  

Seda punktides 1 ja 2 sätestatud õigust mitte kohaldada süüdlase kapteni või teise laevapere 

liikme suhtes vangistust kordab ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/35/EÜ365, mis 

                                                 

365 Vt ka selle direktiivi Artikkel 1.”Eesmärk”:  1. Käesoleva direktiivi eesmärk on laevade põhjustatud 
reostust reguleerivate rahvusvaheliste standardite sisseviimine ühenduse õigustikku ja kohaste karistuste tagamine 
jäätmete eest vastutavate isikute suhtes, nagu on viidatud artiklis 8, et parandada meresõiduohutust ja tõhustada 
merekeskkonna kaitset laevade põhjustatud reostuse eest. 
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käsitleb laevade põhjustatud merereostust ning karistuste kehtestamist merereostusega seotud 

rikkumiste eest, mille Artikkel 9 „Rahvusvahelise õiguse järgimine” kehtestab:  

„Liikmesriigid kohaldavad käesoleva direktiivi sätteid ilma välisriigi laevade vormilise või 

sisulise diskrimineerimiseta ja kooskõlas kohaldatava rahvusvahelise õigusega, sealhulgas ÜRO 

1982. aasta mereõiguse konventsiooni XII osa 7. jaoga, ning nad teavitavad koheselt laeva 

lipuriiki ja teisi asjaomaseid riike käesoleva direktiivi kohaselt võetud meetmetest.” 

Kahjuks pole seda välisriigi lipu poolt pakutud privileegi (NB! olenemata kodakondsusest) 

laevapere suhtes arvestatud Eesti KarS-s366 keskkonnavastaste süütegude korral §-des 364 ja 

3651, kuigi võib väita, et seadustiku § 9 lg 2 katab selle puudujäägi, kehtestades, et 

„Majandusvööndis või avamerel toimepandud keskkonda kahjustava teo kohta kehtib Eesti 

karistusseadus sõltumata süüteo liigist kooskõlas välisriigi laevade suhtes kehtestatud 

rahvusvahelise mereõiguse nõuete ja õigustega.” Samas tuleb pidada õigemaks, lisada selles 

sättes sõna „majandusvööndis” järel ka termin „mandrilaval”. Kordame veelkord, et KarS toodud 

merereostuse juhtumid on küll liigitatud süütegude hulka, kuid absoluutselt kõlbmatu on kasutada 

süüteo kvalifitseerimisel terminit süstemaatiline, sest iga raske merereostus kuulub karistamisele 

ja kannatanutele põhjustatud kahju hüvitamisele. 

   

Artikkel 231. Lipuriigi ja teiste asjaomaste riikide teavitamine 

Riigid teavitavad viivitamata lipuriiki ja mis tahes muud asjaomast riiki 6. jao alusel välisriikide 

laevade suhtes võetud meetmetest ning esitavad lipuriigile meetmete kohta ametliku aruande. 

Territoriaalmeres toimepandud rikkumiste suhtes peab rannikuriik teavitama ainult menetluse 

raames võetud meetmetest. Välisriikide laevade suhtes 6. jao alusel võetud meetmetest 

teavitatakse lipuriigi diplomaatilisi esindajaid või konsulaarametnikke ning võimaluse korral ka 

pädeva mereadministratsiooni esindajaid.  

 
                                                                                                                                                              

 2. Käesolev direktiiv ei takista liikmesriikidel võtta rangemaid meetmeid laevade põhjustatud merereostuse 
vastu kooskõlas rahvusvahelise õigusega;  ning Artiklit 8.  „Karistused”: 
 1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et tagada tõhusate, proportsionaalsete ja hoiatavate karistuste, 
mille hulka võivad kuuluda ka kriminaal- või halduskaristused, kehtestamine rikkumiste puhul artikli 4 tähenduses. 
 2. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, et tagada lõikes 1 osutatud karistuste kohaldamine kõikide 
isikute suhtes, kes tunnistatakse vastutavaks rikkumise eest artikli 4 tähenduses. 
366 Karistusseadustik. - RT I, 12.03.2015, 21. 
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Artikkel 232. Meetmete võtmisega kaasnev riikide vastutus  

Kui 6. jao alusel võetavad meetmed on ebaseaduslikud või kättesaadavat teavet arvestades 

ületavad õigustatud nõudmisi, kannavad riigid sellega põhjustatud kahjude eest vastutust. Riigid 

võimaldavad kahjunõuded esitada oma kohtutele.  

Artikkel 233. Rahvusvaheliseks laevaliikluseks kasutatavate väinade kohta kehtivad 

kaitseabinõud  

Jaod 5, 6 ja 7 ei mõjuta rahvusvaheliseks meresõiduks avatud väinade õiguslikku seisundit. Kui 

10. jaos nimetamata välisriigi laev paneb toime artikli 42 lõike 1 punktides a ja b nimetatud 

õigusaktide rikkumise, mis põhjustab või ähvardab põhjustada väinade merekeskkonnale suurt 

kahju, võivad väinaga piirnevad riigid võtta asjakohaseid meetmeid, järgides käesoleva jao 

sätteid mutatis mutandis.       

o) Jääga kaetud alad (UNCLOS-i 8. jagu, art 234) 

See säte pole Eesti kui rannikuriigi jaoks asjakohane. Eesti kui lipuriigi jaoks aga küll, kui Eesti 

laevad (jäälõhkujad) sõidavad Arktikas või Antarktikas. 

p)  Vastutus merekeskkonna kaitsmist ja säilitamist käsitlevate 

rahvusvaheliste kohustuste täitmise eest (UNCLOS-i  9. jagu,  art 235) 

1. Riigid vastutavad oma merekeskkonna kaitsmist ja säilitamist käsitlevate rahvusvaheliste 

kohustuste täitmise eest. Nad kannavad vastutust rahvusvahelise õiguse alusel.  

2. Riigid tagavad, et nende jurisdiktsioonile alluvatel füüsilistel või juriidilistel isikutel on 

võimalik kooskõlas siseriikliku õigusega saada merereostusest põhjustatud kahju eest 

viivitamatut ja õiglast hüvitist.  

3. Merereostusest põhjustatud kahju viivitamatuks ja õiglaseks hüvitamiseks teevad riigid 

koostööd rahvusvahelise õiguse kohaldamisel ning edendavad rahvusvahelist õigusloomet, mis 

käsitleb vastutust kahjude hindamisel ja hüvitamisel, vaidluste lahendamist ning vajaduse korral 

ka sellise piisava hüvitise maksmise kriteeriumide ja menetluse väljatöötamist, nagu kohustuslik 

kindlustus või muu hüvitusfond.  
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Käesoleva artikli lõigetes 2 ja 3 sätestatud põhimõtted vajavad detailsemat käsitlust omaette 

peatükis „Merekeskkonna reostamisega põhjustatud kahju avastamine ja kindlaksmääramine, 

Eesti riigi, juriidiliste ja füüsiliste isikute nõudeõiguse tuvastamine ning kahjude hüvitamise 

korraldamine kannatanutele”. Nimetatud peatükk reguleeriks kõiki sündmusi või tegevusi, 

millega seotud vastutus merekeskkonnale, rannikule ja õigusega kaitstud seotud hüvedele 

põhjustatud kahju eest on reguleeritud kas naftareostusest põhjustatud kahju korral kehtiva 

tsiviilvastutuse 1992. aasta rahvusvahelise konventsiooni, naftareostusest põhjustatud kahju 

kompenseerimise rahvusvahelise fondi asutamise 1992. aasta konventsiooni või 

punkrikütusereostusest põhjustatud kahju eest kantava tsiviilvastutuse 2001. aasta rahvusvahelise 

konventsiooniga ning 1992. aasta rahvusvahelise konventsiooni rahvusvahelise 

naftareostuskahjude hüvitamise täiendava fondi loomisest 2003. aasta protokolliga. Kaaluma 

peab ka kas Eestil on mõistlik ühineda HNS-1996 konventsiooniga ja selle 2010. a 

Protokolliga367, kusjuures see konventsioon pole veel jõus, sest momendil 14 osalisriiki ei 

kvalifitseeru artiklis 46 esitatud jõustumise nõuetele, protokollil osalisriike seni pole.  

q) Riigilaevade Suveräänne puutumatus (UNCLOS art 236) 

Käesoleva konventsiooni merekeskkonna kaitsmist ja säilitamist käsitlevaid sätteid ei kohaldata 

sõjalaevadele ja abilaevadele ega teistele riigi omandis või valduses olevatele mitteärilisel 

eesmärgil kasutatavatele laevadele või õhusõidukitele. Riigi omandis või valduses oleva 

niisuguse laeva või õhusõiduki kasutamise võimalusi piiramata tagavad riigid, et laevad ja 

õhusõidukid järgivad konventsiooniga kehtestatud nõudeid sel määral, kui see on põhjendatud ja 

võimalik.  

r) Ülevaade huvigruppide ettepanekutest 

Keskkonnaagentuur: 

-  „Vastusena teie 11. juuni 2015. a kirjale mereõiguse kodifitseerimise vajaduse ja ulatuse 

väljaselgitamise kohta teeb Keskkonnaagentuur (KAUR),” direktori isikus, „ettepaneku 

defineerida mõiste „süvamerelask“. Kuna keskkonnatasude seaduse paragrahvi 20 lõike 2 

punktist 3 tulenevad 1,2 korda suuremad saastetasumäärad, kui heitvesi juhitakse vette 

                                                 
367 

Rahvusvaheline konventsioon vastutusest ja kahju hüvitamisest ohtlike ja kahjulike ainete mereveol, 1996. 
London, 3.05.1996. 
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süvamerelaskme kaudu, on oluline ära määratleda, millisest sügavusvahemikust saab tavalisest 

heitveelaskmest süvamerelask. Rohkem ettepanekuid või märkuseid KAUR praegu ei esita.” 

Keskkonnaamet 26.10.2015: 

-  „Keskkonnaamet juhib tähelepanu, et Lähteülesandes ei ole käsitletud järgmist konventsiooni: 

„Laevade kahjulike kattumisvastaste süsteemide kontrolli rahvusvaheline konventsioon“ 

(inglise keeles International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on 

Ships, AFS Convention).” 

 

Keskkonnaministeerium 26.10.2015: 

-  „Keskkonnaministeeriumi seisukohalt on oluline kindlasti analüüsida reostustõrjet puudutavat 

regulatsiooni, kohalike omavalitsuste õigusi ja kohustusi merealal, samuti järelevalvet ning 

vastutust puudutavat regulatsiooni... 

  Vaja on sätestada nt meresõidukõlbmatu keskkonnaohtliku laeva omaniku nõusolekuta 

realiseerimise (nt lammutamise) lubamine. Kodifitseerimise lähteülesandes välja toodud 

küsimustest rõhutame laevavrakkidega seotud problemaatikat, kus nn Volare vraki juhtum 

Kaugatuma lahes näitas, kuidas erinevate osapoolte roll õigusaktides ei ole selgelt määratud ja 

kõigile arusaadav... 

Toetame ühinemist Nairobi rahvusvahelise laevavrakkide eemaldamise konventsiooniga.“ 

 

„Ballastvee konventsiooni Eestis rakendamisega lisandub sadamas üleantavate jäätmete hulka 

ballastvee sete, mis tuleb edasi suunata käitlemisele. Lisaks on nii HELCOMi mereprügi 

plaani (HELCOM Recommendation 36/1: Regional Action Plan for Marine Litter) kui ka Eesti 

merestrateegia meetmekava raames kutsutud üles kaaluma merelt korjatud prügi sadamates 

eritasuta üleandmist. Mereõiguse kodifitseerimise raames võiks mõelda, kas olemasolevasse 

sadamates laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtu süsteemi (reguleeritud sadamaseaduse ja 

majandus- ja kommunikatsiooniministri 29.07.2009. a määrusega nr 78) saaks hõlmata ka 

ballastvee setete ja merelt korjatud prügi vastuvõtmise, mil viisil oleks see rahastatud ning 

millised on käitlemisvõimalused. Sadamates äraantavate jäätmeliikide täienemine MARPOLis 

käsitletud jäätmeliikidele lisaks on lähiaastatel reaalne praktiline küsimus, mis võiks olla 

kodifitseerimises käsitletud.“  
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-  „Reostuse või võimaliku reostuse avastamise korral on kehtivas õiguses menetlemine 

probleemne (rikkuja tuvastamine, uurimine, kriminaalsüüdistuse esitamine (protsess), 

vastutuse kohaldamise vahendid (pangagarantii)). 

Kommentaar huvigruppide ettepanekute kohta: huvigruppide ettepanekud on põhjendatud ja 

nendega tuleb arvestada kodifitseerimise analüüsi koostamisel. 
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Kokkuvõte 

Käesoleva lähteülesande tulemusena on selgeks saanud, et mereõiguse kodifitseerimine on 

vajalik. Kodifitseerimise vajadus on välja toodud nii huvigruppide kui ka mereõiguse ekspertide 

poolt. Kodifitseerimise vajadust ilmestavad lähteülesandes näited selle kohta, kus 

kodifitseeritavad õigusaktid või õigusnormid on üksteisele vastukäivad, kus nad ei ole enam 

ajakohased, kus regulatsioon on puudulik, kus mereõiguse normid ei ole andnud praktikas 

soovitud tulemusi, kus mereõiguse normid toovad kaasa põhjendamatut bürokraatiat, kus 

mereõiguse kehtivad normid ei ole kooskõlas rahvusvahelise õiguse normidega, kus esineb 

mereõiguse normide liigne keerukus või ebaselgus ning kus on nende lihtsustamise võimalused ja 

kus mereõiguse akte tuleks parandada, järgides head õigusloome tava ja kaasaegset 

normitehnikat. Need näited ei ole kõikehõlmavad ja kodifitseerimise käigus tuleb kindlasti esile 

muid puudusi.  

Lähteülesandes soovitatakse võtta mereõiguse kodifitseerimine ette võimalikult laialt, hõlmates 

nii eraõiguslikke kui avalik-õiguslikke norme, mis puudutavad kaubanduslikku meresõitu ja 

meresõiduohutust, merevööndeid ja merekeskkonna kaitset. Selline laiem lähenemine mereõiguse 

kodifitseerimisele võimaldab saada ühtsema ja parema kooskõlaga seadused ning merendusalane 

õigusloome ühes töögrupis saab olla koordineeritum ja efektiivsem. Kodifitseerimise projekti 

raames tuleks läbi viia mereõiguse terviklik ja süsteemne revisjon, mille raames analüüsitakse 

läbi üksikud mereõiguse valdkonnad ja nendes esinevad probleemid õigusvõrdlevalt (nii EL kui 

ka rahvusvahelise õiguse aspektist). Kodifitseerimise käigus tuleb läbi töötada ka asjakohane 

kohtupraktika (nii Eesti kui Euroopa Kohtu praktika). Kodifitseerimisel peab analüüsima ja 

kaaluma alternatiivseid lahendusi ning soovitavalt välja töötama lihtsamaid lahendusi võrreldes 

kehtiva õigusega.  

Mereõiguse kodifitseerimise käigus teostatav revisjon ja analüüsid peavad keskenduma 

kaubandusliku meresõidu ja meresõiduohutuse normidele ning lisaks ka merevööndite ja 

merekeskkonna kaitse õigusraamistiku täiendamisele ja uuendamisele. Revisjoni käigus tuleb aga 

arvesse võtta ja vajadusel käsitada selliseid õigusakte ja õigusvaldkondi, millel on mereõigusega 

otsene kokkupuude. Kodifitseerimine käesoleva projekti raames ei tähenda üksnes õigusnormide 
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koondamist koodeksisse, vaid selle all on mõeldud kehtiva õiguse korrastamist ja 

edasiarendamist laiemalt. 

Käesoleva lähteülesande põhjal soovitatakse kooskõlas laialt levinud rahvusvahelise 

merenduspraktikaga välja töötada merenduskoodeks, mis sisaldaks nii eraõiguslikke kui ka 

avalik-õiguslikke norme ja oleks Eesti mereõiguse tuumikseaduseks. Merenduskoodeksist eraldi 

seadustesse võiksid jääda sellised mereõiguse valdkonnad, mis on pidevalt ja suhteliselt kiiresti 

arenevad (näiteks meresõiduohutus ja merekeskkonna kaitse) ning toovad kaasa vajaduse sageli 

seda ala reguleerivaid õigusakte muuta. Kaaluma peab ka Eesti merevööndite reguleerimise 

põhjendatust eraldi seadus(t)es, s.t. mitte osana merenduskoodeksist. Selline korraldus peab 

võimaldama säilitada merenduskoodeksi stabiilsuse, mida on soovinud huvigrupid. Samas peavad 

merenduskoodeks ja eriseadused olema rakendatavad ühtsete põhimõtete ja terinloogia alusel. 

Merenduskoodeksi kasuks otsustamine ja sellest eraldiseisvate eriseaduste määratlemine jääb 

lõplikult otsustada kodifitseerimise jätkamisel selle käigus tehtava täiendava analüüsi põhjal. 

Mereõiguse kodifitseerimise teostamiseks moodustab Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium kodifitseerimiskomisjoni ja lepib kokku kodifitseerimise 

töögrupi juhiga mereõiguse kodifitseerimise läbiviimises. Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium valib koos töögrupi juhiga kodifitseerimise töögrupi liikmed, 

kellele tehakse ettepanek osaleda kodifitseerimise töös. Mereõiguse kodifitseerimise projekti 

jätkamise korral peale käesoleva lähteülesande kinnitamist on soovitav selle ettevalmistava etapi 

järgselt alustada kohe kodifitseerimiskomisjoni moodustamist ja töögrupi juhi ning liikmete 

valimist. Kodifitseerimist tuleks alustada võimalikult ruttu 2016. a. alguses, kuna selle 

kodifitseerimisprojekti tähtaeg 2018. a. lõpus muudab ajagraafiku pingeliseks. 

Mereõiguse kodifitseerimise töögrupi esimeseks ülesandeks on kodifitseerimise detailse 

tegevuskava väljatöötamine. Peale tegvuskava kinnitamist Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi poolt asub töögrupp mereõiguse kodifitseerimist läbi viima 

kooskõlas käesoleva lähteülesande ja tegevuskavaga. Kodifitseerimise käigus peab kindlasti 

käsitama selle lähteülesande III osa peatükkides välja toodud revisjoni objekte ja analüüsimiseks 

määratud teemasid, kuid vajadusel ja võimalusel saab kodiftiseerimise käigus selle töö ulatust 

laiendada. Kodifitseerimisprojekti raames tuleb läbi viia mereõiguse analüüsi etapp, 
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kontseptsiooni etapp ja eelnõu etapp. Iga etapi tulemused peavad omakorda läbima avaliku 

arutelu ja saama Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kinnituse. 

Kodifitseerimise ülesandeks on korrastada õiguse valdkonda nii, et: 

1) õiguskord muutuks selgemaks ja seeläbi oleks vajaminevate regulatsioonide leidmine õiguse 

rakendajale lihtsam, ja 

2) ühtlustada õigusliku regulatsiooni kvaliteeti.  

Need ülesanded on võimalik mereõiguse kodifitseerimisega saavutada. Kodiftiseerimise käigus 

saab ka oluliselt parandada õigusliku regulatsiooni kvaliteeti, sest mereõiguse alased õigusaktid 

on märkimisväärsete puudustega ja kohati vastuolulised. 


