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Mereõiguse revisjon komisjoni koosoleku protokoll 

 

Aeg: 13. aprill 2017, kl 10.30-11.45 

Koht: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Harju 11 

Juhatas: Komisjoni esimees Taivo Linnamägi  

Protokollis: Katrin Andre  

Osalesid: Kohal viibisid kõik komisjoni liikmed: Taivo Linnamägi, Katrin Andre, Kai 

Härmandi, Agnes Pilv, Epp Meremaa, Janek Mägi, Viljar Kärk, Anton Merits, Jaan Kalmus, 

Viktor Palmet, Kaia Vask ning mereõiguse revisjoni töögrupi juht Indra Kaunis.  

(Protokolli lisaks on osalejate leht, kus on fikseeritud kohal olnud isikud.) 

 

Päevakord:   
1. Komisjoni liikmetega tutvumine ja komisjoni ülesannete tutvustamine  

2. Mereõiguse revisjoni läbiviimise tegevuskava (2017-2019) ja töörühma tutvustamine  ning 

komisjoni küsimustele vastamine  

 

Arutati: 

 

1. Komisjoni liikmetega tutvumine ja komisjoni ülesannete tutvustamine  

 

T. Linnamägi tegi koosoleku sissejuhatuse. 

K. Andre tutvustas lühidalt komisjoni ülesandeid. 

  

2. Mereõiguse revisjoni läbiviimise tegevuskava (2017-2019)
1
 ja töörühma tutvustamine  ning 

komisjoni küsimustele vastamine  

 

I. Kaunis: Mereõiguse kodifitseerimise lähteülesandes sisaldus mereõiguse koodeksi 

koostamise võimalus. Mereõiguse revisjoni eesmärgiks on olemasolevate seaduste revisjon, 

mitte koodeksi loomine. Koodeks on väga mahukas õigusnormide kogum, mille koostamine 

vajab kardinaalset õigusnormide ümberkorraldamist, milleks hetkel ressurssi pole. Samuti ei 

ole koodeks Eesti õigusruumis tavapärane õigusakti vorm. Kehtiv kaubandusliku meresõidu 

koodeks on vaid nime poolest koodeks, tegelikku sisu enam ei ole. Näiteks keskkonnaõiguses 

on koostatud keskkonnaseadustiku üldosa seadus, mis sisaldab üldsätteid, erisätted on mujal 

õigusaktis.  

K. Härmand: Eesti õigus tunneb mitmeid üldosa seadusi, mis sisaldavad üldisi õigusnorme, 

kitsamad põhimõtted sisalduvad eriseadustes. Need õigusaktid moodustavad koos ühtse 

süsteemi. 

I. Kaunis: Millist õigusaktide süsteemi eeskujuks võtta selgub analüüsi käigus. Üks 

õigusnormide kogu (koodeks) teeks ettevõtjale asja lihtsamaks, kuna normid oleks leitavad 

ühest õigusaktist.  

A. Pilv: Merekeskkonna kaitse seadus on Keskkonnaministeeriumi tööplaanis.  See, mida 

merekeskkonna kaitse kontekstis on vaja täpsemalt reguleerida, sõltub revisjoni tulemustest ja 

seda peaks arvestama ka revisjoni käigus. Seaduse koostamisel ja praktikas on tekkinud 

olukord, kus normid ei ole eestikeelsed, näiteks konventsioonid, mille tekste ei ole eesti 

keelde tõlgitud. 

                                                           
1
 Protokollija märkus: I. Kaunis edastas mereõiguse revisjoni läbiviimise tegevuskava ja ajakava komisjoni 

liikmetele 05.04.2017 e-kirjaga. 
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K. Härmand: Neid ei loeta avaldatud õigusaktideks ega ole seega õiguskorra osaks. 

I. Kaunis: Tõlgete teema on väga oluline, samuti eestikeelse merendusterminoloogia loomine 

ja kasutamine, kuid siiski küsimuseks on see, et kas rahvusvaheliste konventsioonide kõik 

tehnilised lisad peavad ikka olema tõlgitud eesti keelde. 

V. Palmet: Seadustes tehakse viiteid rahvusvahelistele normidele, mis kujutava endast Eesti 

õiguse osa, tõlkest ei ole juttu. Tuleb välja selgitada, kuidas teistes riikides on see lahendatud, 

kas tõlgitakse kõik rahvusvahelised aktid. 

I. Kaunis: Kui põhimõte on praegu Eestis, et tekstid peavad olema tõlgitud, siis ei ole siin teist 

teed. Kohtud lähenevad sellele väga formalistlikult. Konventsioonide ja nende lisade tõlgete 

küsimus ei ole ainult mereõiguse revisjoni analüüsida ja lahendusi pakkuda, vaid see 

puudutab laiemalt kogu Eesti õigusaktide süsteemi ja selle osaks olevate kõigi rahvusvaheliste 

õigusaktide ja nende lisade tõlkimist, millega Eesti on ühinenud. 

Revisjon puudutab laevade ja kaubandusliku meresõidu regulatsiooni. Lähteülesanne oli 

laiem, hetkel on välja jäänud merekeskkond ja merevööndid. Merekeskkonnaga 

regulatsiooniga tegeleb KEM vastavalt oma tööplaanile. 

Revisjoni valdkonnad on töörühma liikmete vahel ära jaotatud. Töötunnid on hinnangulised ja 

täpsustuvad analüüsi käigus, tegemist on maksimaalse ajaressursiga, mille ulatuses on 

töörühma liikmetel võimalik revisjoni panustada. 

K. Vask: komisjonile võiks esitada vahearuande(id). 

I. Kaunis: Analüüsi maht ja eelarve on vaja MKMga läbi rääkida.  

V. Palmet: Tegevuskavast nähtub, et tuleb analüüsida ka rahvusvahelist õigust ja seda, kas 

normid ümber kirjutada seadusesse. 

A. Pilv: Probleemiks on, et kohtud ei taha rakendada rahvusvahelise õiguse norme. 

I. Kaunis: Väga oluline teema, olen ka ise praktikas sellega kokku puutunud. 

A. Pilv: Soome õiguses teatud sätete puhul, nt MARPOL, muudetakse konventsioon 

õiguskorra osaks, tehes seaduses sellele viite. Rahvusvaheline õigus muutub tihti, 

tõlkimisvajadus on pidev. 

V. Palmet: Sadamad on väga huvitatud laeva aresti ja täitemenetluse teemade käsitlemisest. 

Sadamad ei ole huvitatud, et arestitud laevad seisavad kai ääres ja täiturid ei soovi nende 

ümberpaigutamist. 

I. Kaunis: Konkreetsete kaasuste ja probleemide näited annavad analüüsile palju juurde. 

V. Palmet: Komisjoni ja töörühma eesmärk peaks olema ka nullbürokraatia ja bürokraatia 

vähendamine.  

I. Kaunis: Bürokraatia vähendamine sisaldub ka lähteülesandes ühe läbiva teemana. Samuti 

teised mereõiguse põhimõtteid, nagu digitaliseerimine jms. 

T. Linnamägi: Bürokraatia vähendamine on kindlasti üks oluline eesmärk. 

I. Kaunis: Autonoomsete ja mehitamata laevade teema ei kajastu lähteülesandes, kuid on 

jõuliselt üles kerkinud. Tegemist on tulevikuteemaga. Mereõiguse üldosa seadus võiks 

sisaldada norme autonoomsete laevade kasutamise võimaluse loomiseks.  Meeskonna 

puudumine võimaldab suuremat kulude kokkuhoidu. 
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K. Vask: Selle teema osas peab silma peal hoidma, mis toimub IMO suunal. 

T. Linnamägi: Autonoomsete laevade osas on ettevõtjate huvi väga suur. 1,5 a tagasi ei olnud 

see teema üldse päevakorral, nüüd on selle vastu suur huvi. 

K. Härmand: See on teie (MKM) otsustada, kas võtta uued teemad revisjoni sees arutusele. 

Kui juba praegu selle teemaga tegeletakse, siis on mõistlik seda ka revisjoni raames käsitleda. 

I. Kaunis: See on tõesti aktuaalne teema, seondub rahvusvahelise õigusega, IMO-ga. Eesti 

võiks olla testpiirkonnaks mehitamata laevadele. Areng on etapiviisiline, algselt vähendatakse 

meeskonda, kuid suund on meeskonna puudumisele laeval. 

A. Pilv: Isesõitvate masinatega seondub ka droonide kasutamine laevateede (eriti 

majandusvööndi kohal, kus on rahvusvaheline õhuruum) kohal. 

I. Kaunis: Lisaks rahvusvahelisele õigusele tuleb analüüsida ka EL õigusest. Probleemiks on, 

kuidas EL õigus Eesti õigusega haakuma panna. Hong Kongi konventsioon on EL õigusesse 

juba sisuliselt üle võetud,
2
 kuigi Eesti ei ole veel Hong Kongi konventsiooniga ühinenud.  

K. Härmand: EL määruse rakendamiseks lisatakse seadusetesse vastavad sätted. 

K. Vask: Mehitamata laevade osas peaks EMSA esitama ametliku seisukoha.  

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 

     

Juhataja      Protokollija 
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 Protokollija täiendus http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:330:0001:0020:ET:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:330:0001:0020:ET:PDF

