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1. Revisjoni üldine juhtimine  
  

Mereõiguse revisjoni tegevuskava täitmisel töögrupi ja revisjoniga seotud isikute eesmärgid:  
  

1) Mereõiguse revisjoni (Revisjon) eesmärkide kvaliteetne täitmine (analüüside, kontseptsiooni ja eelnõuteksti 

valmimine) ning ajakava järgimise tagamine;  

2) kvaliteedijuhtimine ning protsessi sujuva ja tõrgeteta toimimise tagamine, võimalike riskide maandamine;  

3) strateegiliste otsuste tegemine koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM), 

revisjonikomisjoni (Komisjon) ja töögrupi liikmetega. Otsused on läbipaistvad ning lähtuvad Revisjoni 

parimatest huvidest;  

4) töögrupi liikmete, Komisjoni ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Revisjoni alase koostöö ja 

tegevuste toetamine;  

5) konfliktide juhtimine ning tõusetuvate probleemidega kiire ja efektiivne tegelemine;  

6) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga tiheda koostöö tagamine ning pideva info jagamine 

töögrupi liikmetele Revisjoni protsessi käigus, võimaldada töögrupi liikmetele arutelud ja konsultatsioonid 

ministeeriumide ja ametite pädevate töötajatega ja vajadusel konsultatsioonid juhtivate siseriiklike ja 

rahvusvaheliste ekspertidega;  

7) töögrupi sisese ja välise suhtluse edendamine ja hästi toimiv infovahetus töögrupi, Komisjoni ja MKM 

vahel.  

  

Tulemused:  
  

1) kvaliteetne ning kaasaegne mereõiguse toimumise õiguslik raamistik, mis lähtub kaasaegsetest mereõiguse 

edumeelsetest üldpõhimõtetest (mitte aegunud dogmadest), mis on sätestatud viimase aja rahvusvahelistes 

konventsioonides ja/või deklaratsioonides (näiteks EL liikmesriikide esindajate ühisdeklaratsioonid), kuid mis 

samas on veelgi edumeelsem, innovaatiline, paindlik, uuendusvalmis ja avatud muudatusteks lähtudes uutest 

tehnoloogia arengutest ja võimalustest merenduse ja laevanduse valdkonnas (näiteks digitaalsed lahendused 

merenduses (eManifest jms.), autonoomsete ja mehitamata laevade rakendamise võimalus meretranspordis). 

Võimalikult suurel määral on arvestatud huvigruppide seisukohtadega;  

2) tähtaegadest on kinni peetud ning riskid ja konfliktid on tulemuslikult juhitud;  

3) töögrupi sisene ja koostöö Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ning Komisjoniga on olnud 

tulemuslik;  

4) infovahetus on olnud toimiv.  

  

Ajakava: 
  

 Revisjoni üldine juhtimine algas 20. novembril 2016. a ja kestab kuni 31.detsembrini 2019. a 

(Revisjoni periood). 
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2. Kaasamiskava  
  

 

Sihtrühm: Merenduse ja laevandusega ning vastavate valdkondade õigusliku regulatsiooniga kokku puutuvad 

ametnikud (MKM, VA, KKM, JUM) ja professionaalid, ettevõtted ning huvigrupid (Eesti reederid, laevajuhid, 

sadamad ja muud kaubandusliku meresõidu huvigrupid, mida kaasatake läbi eriala liitude ja ühingute), 

eelkõige kaasatakse Revisjoni töö tulemuste avalikku arutelusse Eesti Laevaomanike Liit, Eesti Sadamate Liit, 

Merendusnõukoda, Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda, Eesti Kaugpüüdjate Liit, Eesti Kohtunike Ühing, TTÜ Eesti 

Mereakadeemia, meremeeste ameti- ja kutseühingud (EMSA, Eesti Meremeeste Liit, Laevajuhtide Liit, 

Laevamehaanikute Liit). 

 

Huvigrupid kaasatakse Revisjoni 2 tasandil: 

1. Teatud MKM poolt kutsutud suuremate huvigruppide esindajad kaasatakse koos ametnikega Komisjoni 

töösse, kus toimub töögrupi poolt esitatud tööde arutelu ja kus saab esitada arvamusi ja teha 

ettepanekuid töögrupi poolt ette valmistatud analüüsidest lähtuvalt seaduste kontseptsiooni ja eelnõude 

projektidesse nende algusjärgus, 

2. Laiemalt kaasatakse kõik huvigrupid Revisjoni töö erinevates etappides väljatöötatud dokumentide 

projektide avalikku arutelusse, kus saavad kõik huvigrupid avaldada arvamusi ja esitada ettepanekuid. 

 

Tulemus: Avaliku arutelu läbinud ja heakskiidu saavutanud eelnõude väljatöötamiskavatsuse, seaduste 

kontseptsioonid ja seaduseelnõud, mille tegemise protsess on olnud pidevalt huvigruppide avaliku tähelepanu 

ja kontrolli all, mis peaks võimaldama väljatöötatud seaduseelnõude võimalikult tõhusa menetluse Vabariigi 

Valitsuses ja Riigikogus.   

 

  

Ajakava:  
  

 Kaasamine kestab kogu Revisjoni perioodi ja töö Komisjonis on teatud peamiste huvigruppide 

esindajate jaoks pidev, kuid laiema üldsuse kaasamiskava algab Revisjoni analüüsi etapi töö tulemuste 

esitamisest avalikule arutelule, seejärel jätkub kontseptsiooni esitamisega avalikule arutelule ja lõppeb 

seaduseelnõu(de) ja/või seaduse muutmise seaduseelnõu(de) esitamisega avalikule arutelule. 
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3. Koostöö Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga 
 
Eesmärk:  
 

 Revisjoni töögupi töö tulemuste ja vajadusel vahe-etappide esitamine ja selgitamine MKM-le ning 

MKM poolt nende heakskiitmine, et vältida asjatut ja sihipäratut tööd töögrupis, mis ei pruugi saada 

lõpuks MKM heakskiitu.  

 Vajadusel on töörühmal võimalik kaasata seaduseelnõude ja/või seaduse muutmise eelnõude 

väljatöötamiskavatsuse (VTK) ja nende mõjuanalüüside, kontseptsioonide, seaduseelnõude ja nende 

seletuskirjade väljatöötamisse MKM juriste, et tagada nende vastavus hea õigusloome ja normitehnika 

eeskirjale (HÕNTE).  

  

  

Tulemus:  
 

 töögrupi töö tulemused on vahe-etappide kaupa MKM poolt heaks kiidetud. 

 Seaduseelnõude VTK, kontseptsioonid, mõjuanalüüsid, seaduseelnõud ja nende seletuskirjad vastavad 

töö käigus võimalikult palju algusest peale neile ettenähtud vormi- ja sisu nõuetele. 

  

  

Ajakava:  
  

 kestab kogu Revisjoni perioodi, algab tegevuskava kinnitamisega ja jätkub analüüsi tulemuste 

esitamisega, VTK ja kontseptsiooni ettevalmistamise ja kinnitamisega, võimalik ka vahepealsed MKM 

kinnitused töögrupile õigusloome alase tegevuse teostamiseks etapi-viisiliselt ning lõpeb 

seaduseelnõu(de) ja/või seaduse muutmise seaduseelnõu(de) ettevalmistamise ja esitamiseni Vabariigi 

Valitsusele ja nende menetlemisega Riigikogus.  
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4. Koostöö Komisjoniga  
  

Eesmärk:  
 

 tagada tihe ja sisuline koostöö huvigruppide esindajatest ja valdkonnas tegevatest ametnikest koosneva 

Komisjoniga.  

  

  

Tulemus:  
 

 Komisjoni soovitused ja ettepanekud on ära kuulatud ja parimal võimalikul moel arvesse võetud.  

  

  

Ajakava:  
  

 kestab kogu Revisjoni perioodi, algab tegevuskava põhimõtete kinnitamisega ja jätkub analüüsi 

tulemuste (VTK) ja kontseptsiooni põhimõtete kinnitamisega, võimalikud ka vahepealsed 

konsultatsioonid Komisjoni ja töögrupi vahel olulistes küsimustes ja Komisjoni soovitavad suunised 

töögrupile õigusloome alase tegevuse teostamiseks (kas etapi-viisiliselt või muul viisil) ning lõpeb 

seaduseelnõu(de) ja/või seaduse muutmise seaduseelnõu(de) põhimõtete kinnitamisega.  

 

   
 
Töögrupi liikmed: Indra Kaunis (töögrupi juhataja), Heiki Lindpere, Anatoli Alop, Indrek Nuut. 

 

Komisjoni liikmed: Komisjoni esimees on Taivo Linnamägi, komisjoni liikmed on  Katrin Andre, Kai 

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

Kaia Vask . 
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5. Tegevuskava koostamine  
  

Eesmärgid:  
  

1) tegevuskava väljatöötamine;  

2) ühise nägemuse loomine töögrupi liikmete vahel Revisjoni protsessi eesmärkide ja tegevus-

reeglite/töökorra, väljundite ja koostöö osas. Igal töögrupi liikmel peab olema selge, et ta vastutab nii enda 

konkreetse töölõigu kui ka töögrupi töö lõpptulemuse eest, töögrupi liikmed peavad tegutsema kui meeskond 

ja konfliktide lahendamiseks peab töögrupi liikmetel olema paindlikkust ja valmisolek kompromissideks ühise 

töö tulemuse saavutamise huvides. 

3) efektiivsetes kommunikatsioonivõimalustes kokkuleppimine, mis hõlmab suhtlust ja arutelusid nii 

sidevahendite vahendusel kui ka vahetult koosolekutel. 

 

 Tulemused:  
  

1) tegevuskava on koostatud;  

2) töögrupi liikmetega on läbi räägitud kõik olulised punktid seoses Revisjoni tegevuste ja protsessiga;  

3) töögrupi liikmete vahel eksisteerib ühine arusaam, kokkulepe ühise nägemuse, pühendumuse ja koostöö 

osas Revisjoni läbiviimiseks ja Revisjoni eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks. 

4) töögrupi liikmete vahel on analüüsi valdkonnad ja ülesanded Revisjoni alustamiseks jagatud (Revisjoni töö 

käigus võivad need muutuda).  

5) töögrupi liikmed on kokku leppinud ühise tegutsemise reeglid ja töögrupi töökorra. 

  

Töögrupi liikmete arvamus võimaliku Revisjoni ülesehituse kohta, mis saab aluse Mereõiguse kodifitseerimise 

lähteülesandest:  

  

1) iga töögrupi liige on esitanud enda nägemuse oma Revisjoni käigus tehtava töö ja ülesannete ning 

töömahu(planeeritud töötunnid) kohta, mis arutatakse töögrupis ühiselt läbi ja selle tulemusena pannakse 

ajagraafik paika, soovitud tööde kattumise korral on vaja leida kompromiss töögrupi liikmete vahel;  

2) iga töögrupi liige esitab analüüsi etapi alguses täiendatud nägemuse oma tööst, milles väljendub selgelt 

tema Revisjoni-ülesande käsitlemise struktuur ning töögrupi liige põhjendab lühidalt oma lähenemist, teistel 

töögrupi liikmetel on õigus esitada arvamusi ja ettepanekuid iga töögrupi liikme nägemuse ja planeeritud 

ülesande osas, mida peab iga töögrupi liige arvesse võtma kui ei suuda seda põhjendatult tagasi lükata.  

 

Töögrupi liikmete vaheliste vaidluste ja eriarvamuste lahendamisel rakendatakse argumenteeritud juriidilist 

väitlust, mis toimub osapoolte vahel vastastikku austavas ja lugupidavas õhkkonnas ja see väitlus peab olema 

konstruktiivne ning viima seisukohtade lähenemisele ja lõpuks töögrupi ühisele arusaamale vaidlusaluses 

küsimuses. Juhul kui töögrupi liikmete argumenteeritud väitluse tulemusena ei kujune töögrupis ühist 

nägemust, arusaama või seiskohta mingis küsimuses või mõne teema osas, siis on töögrupi juhil õigus panna 

vaidlusalune küsimus või teema töögrupi liikmete osalusel hääletusele, et saada töögrupi otsus. Hääletuse 

tulemuse määrab töögrupi liikmete suurem häälte arv. Juhul kui hääled jagunevad võrdselt töögrupi liikmete 

vahel, siis on otsustavaks töögrupi esimehe hääl. Hääletuse tulemus on siduv kõigile töögrupi liikmetele ja 

seda tuleb Revisjoni käigus järgida.   

 

Seaduste esialgne struktuur, mis võetakse Revisjoni töö aluseks: 

 

Revisjoni töös jäädakse mereõiguse seaduste süsteemi põhimõtte juurde, kusjuures Revisjoni käigus töötatakse 

välja mereõiguse üldosa seaduse eelnõu, mis saab mereõiguse üldpõhimõtete ja -terminoloogia alus-aktiks, 

millel põhinevad muud mereõiguse valdkonna seadused. Revisjoni käigus töötatakse välja laevaregistrite ja 
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laeva lipuõiguse seaduse eelnõu, mille alusel hakkab toimuma laevade registreerimine Eestis ja kus 

sätestatakse laeva Eesti lipu alla toomise alused ning muud tingimused laevade Eesti lipu alla 

registreerimiseks. Analüüsi käigus selgitatakse välja mereõiguse üldosa seaduse ning  laevaregistrite ja laeva 

lipuõiguse seaduse asjakohane ja Eestis sobilik kontseptsioon ja täpsem struktuur. Analüüsi käigus selgitatakse 

välja ka muude mereõiguse valdkonna seaduste muutmise vajadus ja/või uute vajalike mereõiguse valdkonna 

seaduste kontseptsioon ja struktuur.  

 

 

Seaduse reguleerimisala ja revisjoniga haaratavate aktide/normide piiritlemine: 

 

Kaubandusliku meresõiduõiguse ja meresõiduohutuse valdkonna seadused ja Eesti poolt ratifitseeritud 

vastavate mereõiguse valdkonna konventsioonide ja rahvusvaheliste lepingute rakendamine Eesti õiguses 

(nende normid rakendamine revideeritavas mereõiguse valdkonnas), mis on eelkõige järgmised õigusaktid või 

nende õigusaktide merendusvaldkonda puutuvad osad või normid: 

 

KMSS – kaubandusliku meresõidu seadus 

KMSK – kaubandusliku meresõidu koodeks 

Haagi ja Haag-Visby reeglid - International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to 

Bills of Lading (1924)/First Protocol (1968)/Second Protocol (1979) 

1978.a. Hamburgi reeglid - International Convention on the Carriage of Goods by Sea  

2009. a. Rotterdami reeglid - Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or 

Partly by Sea, 

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 ) 

MSOS – meresõiduohutuse seadus 

MTööS - meretööseadus 

SadS – sadamaseadus 

SOLAS - International Convention for the Safety of Life at Sea  

UNCLOS - United Nations Convention on  the Law of the Sea  

VMS – välismaalaste seadus välismaa laevapere liikme Eesti laeval töötamise osas 

VÕS – võlaõigusseadus veolepingu osas ja agendilepingud 

1999 Laevade aresti konventsioon – International Convention on the Arrest of Ships 

1993 Merivõlgade konventsioon -  Convention on Maritime Liens and Mortgages 
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Revisjoni analüüsi-valdkondade ja põhi-ülesannete esialgne jagunemine töögrupi liikmete vahel: 

 

Analüüsivaldkond/Revisjoni põhiülesanne Eksperdi nimi (sulgudes maksimaalselt võimalik  

töötundide arv) 

Mereõiguse üldosa seadus (eelnõu teha) 

 

 

1.Indra Kaunis     2.Heiki Lindpere 

  (kuni 480 t)               (kuni 220 t) 

Kaubandusliku meresõidu 

õigus(KMSS,KMSK,SadS)  

Haag-Visby reeglid, 

Hamburgi reeglid, 

Rotterdami reeglid. 

 

1.Anatoli Alop     2.Heiki Lindpere 

    (kuni 1120 t)           (kuni 187 t) 

Laeva lipuõigus ja laevaregistrid (LaevaRS, LAÕS)  

 

 

1.Indrek Nuut         2.Indra Kaunis 

     (kuni 425 h)            (kuni 100 h) 

Laevade arest(LAÕS) ja 1993 merivõlgade konv. ja 

1999 laeva aresti konv.rakendamine  

__________________________________________ 

Täitemenetlus ja sundmüük (LAÕS, TMS) 

 

 

1.Heiki Lindpere     2.Indra Kaunis    3.Indrek Nuut 

       (kuni 696 t)           (kuni 200 t)           (kuni 20 t) 

___________________________________________ 

1. Indrek Nuut         2. Heiki Lindpere  3.Indra Kaunis 

    (kuni 548 h)                (kuni 96 t)           (kuni 20 t) 

Meresõiduohutuse seadus (MSOS,MARPOL, SOLAS) 

 

 

1.Indra Kaunis         2.Indrek Nuut 

      (kuni 800 t)           (kuni 80 t) 

Välismaalasest laevapere liikme töötamise võimalus 

Eesti laeval (VMS)* 

 

______________________________________ 

Laeva-agendi õiguslik staatus, õigused-kohustused 

(KMSS, VÕS) 

______________________________________ 

 

Ministeeriumide ja ametite pädevused, tööjaotus 

 

______________________________________ 

Autonoomsed ja mehitamata laevade kaubanduslik 

meresõit**(KMSS, MSOS, MtööS, UNCLOS, 

MARPOL, SOLAS, SadS jm.) 

______________________________________ 

 

1.Indra Kaunis         2.Indrek Nuut 

      (kuni 30 t)              (kuni 3 t) 

 

_______________________________________ 

1.Indra Kaunis     2.Anatoli Alop           3.Indrek Nuut 

        (kuni 150 t)        (kuni 15 t)                (kuni 15 t) 

_______________________________________ 

 

1.Indra Kaunis       2.Heiki Lindpere 

       (kuni 200 t)          (kuni 83 t) 

_______________________________________ 

1.Indra Kaunis        2.Heiki Lindpere 

       (kuni 35 t)          (kuni 14 t) 

 

_________________________________________ 

  

* Välismaalasest laevapere liikme töötamise võimalus Eesti laeval on MKM ja Siseministeeriumi koostöös läbi 

analüüsitud ja probleemid lahendatakse nende kokkuleppel tõenäoliselt enne Revisjoni lõppu, seetõttu töögrupi 

töö antud valdkonnas saab olema väga piiratud kui üldse on vajalik. 

**Autonoomsete ja mehitamata laevade kaubandusliku meresõidu teema on tõusetunud aktuaalseks 2016-2017 

aasta jooksul ja seetõttu seda ei ole mereõiguse kodifitseerimise lähteülesandes kajastatud ning sellele ei ole ka 

Revisjoni eelarves praegu rahalist katet. 
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Igas analüüsi valdkonnas/iga Revisjoni põhiülesandega tegeleb vähemalt 2 töögrupi eksperti (mõnes 

valdkonnas ka 3 eksperti, kus on valdkondade vahelisi kattuvusi või seoseid või kõigil 3 eksperdil on vajalik 

teadmine ja kogemus selle valdkonnaga tegelemiseks, mis annab lisaväärtust), kellest esimene ekspert on 

põhivastutaja töögrupi siseselt selle konkreetse analüüsi/põhiülesande osas tehtava töö eest ja teine ekspert (ja 

ka kolmas ekspert, kui on) on toetav ja abistav selles töös. Teine ekspert vajadusel ka asendab töögrupi 

põhivastutajat. Põhivastutaja juhatab ja suunab oma valdkonna analüüsi tööd ja põhiülesande täitmist töögrupi 

siseselt ning tagab kokkulepitud ajagraafiku järgimise. Töögrupi suunised ja ettepanekud on põhivastutajale 

siduvad. Märgitud valdkonna analüüsi, kontseptsiooni projekti ja seaduseelnõu või valdkonna seadus(t)e 

muutmise eelnõu ning nende eelnõude seletuskirjade projektid allkirjastavad mõlemad selle valdkonna 

eksperdid. Juhul kui mingil põhjusel üks ekspert ei allkirjasta töögrupi liikmete poolt ette valmistatud 

dokumenti, siis allkirjastab selle töögrupi esimees koos ühe eksperdiga. Kõik töögrupi dokumendid peavad 

enne Komisjonile või MKM-le või teistele isikutele edastamist olema kinnitatud töögrupi poolt vastavalt 

töögrupi töökorrale. 

 

Analüüsivaldkondade ja põhi-ülesannete jagunemise tabelis on iga töögrupi eksperdi nime all välja toodud 

maksimaalne töötundide arv, mida töögrupi liikmed on valmis pühendama selle konkreetse teemavaldkonnaga 

tegelemisele ja mida nad peavad hinnanguliselt vajalikuks, et selles valdkonnas läbi viia korralik analüüs ning 

selle põhjal teha valmis vajadusel VTK, koostada kontseptsioon ja valmistada ette seaduseelnõu või seaduste 

muutmise eelnõu koos seletuskirjaga. Igale valdkonnale kuluv tegelik töötundide arv sõltub revisjoni töö 1. 

etapi analüüsi tulemustest ja MKM poolt sõlmitavast töövõtulepingust vastavate valdkondade ekspertidega, et 

kui palju tööd on võimalik igale eksperdile tasustada ja millises mahus saab MKM panustada Revisjoni 

õigusloome käigus vastavate dokumentide ettevalmistamisel. Töögrupp soovib, et MKM toetaks vajadusel 

töögrupi liikmeid eelkõige VTK, seaduseelnõude kontseptsiooni ja seletuskirjade väljatöötamisel ja 

ettevalmistamisel, et tagada nende vastavus hea õigusloome ja normitehnika eeskirjale (HÕNTE).  

 
 

 

 

 

 

Revisjoni Ajakava 2017 kuni 2019.a. : 

 

a) Revisjoni detailse tegevuskava koostamine töögrupis, selle arutamine Komisjonis ning MKM-ga ja 

selle parandamine ja täiendamine MKM heakskiidu saamiseks: maksimaalselt 5 kuud (millest 2 kuud 

on Revisjoni tegevuskava arutamiseks Komisjonis ja heakskiitmiseks MKM-i poolt). Detailne 

tegevuskava peaks olema kinnitatud juunis 2017. a, et Revisjon oleks teostatud vastvalt ajakavale 

tähtajaks;  

 

b) analüüside ja VTK koostamine ekspertide poolt ja nende töögrupis kinnitamine koos ekspertide poolt 

ette valmistatud VTK-ga, nende arutamine Komisjonis ning MKM-i täienduste ja paranduste arvesse 

võtmine (kui on) heakskiidu saamiseks:  11 kuud (millest vähemalt 9 kuud on sisuline töö 

analüüsidega ja VTK ettevalmistamiseks ning 1 kuu on analüüside arutamiseks Komisjonis ja 

heakskiitmiseks MKM-i poolt ning 1 kuu  on analüüsi ja VTK avalikuks aruteluks, olukorra 
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kaardistamiseks ja järgnevate toimingute planeerimiseks ning omavahel kooskõlastamiseks. Analüüsid 

peaksid olema kinnitatud Komisjoni ja MKM poolt hiljemalt 1. aprilliks 2018. a ja analüüside avalik 

arutelu läbitud ja MKM ametlik lõplik kinnitus saadud hiljemalt 1.maiks 2018.a., et Revisjon oleks 

teostatud vastavalt ajakavale tähtajaks;  

 

c) seadus(t)e kontseptsiooni koostamine ekspertide poolt ning selle töögrupis kinnitamine, nende 

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. Kontseptsiooni etapis viiakse läbi ka 

oluliste mõjude analüüs, mis peab mahtuma kontseptsiooni etapi ajaraamidesse, töögrupi koosolekud 

tehtud tööde arutamiseks, olukorra kaardistamiseks ja järgnevate toimingute planeerimiseks ning 

omavahel kooskõlastamiseks. Kontseptsioon peaks olema kinnitatud Komisjoni ja MKM poolt 

hiljemalt 1.oktoobriks 2018.a. ja kontseptsioonide avalik arutelu läbitud ja MKM ametlik lõplik 

kinnitus saadud neile hiljemalt 1.novembriks 2018.a., et Revisjon oleks teostatud vastavalt ajakavale 

tähtajaks;  

 

d) seaduseelnõu(de) ja seadus(t)e muutmise seaduseelnõu(de) ning nende seletuskirja(de) koostamine 

ekspertide poolt ja nende töögrupis kinnitamine, nende arutamine Komisjonis ning MKM heakskiidu 

saamine: 12 kuud (millest vähemalt 10 kuud on sisuline töö seaduseelnõu(de)ga ja 1 kuu on 

seaduseelnõude arutamiseks Komisjonis ja heakskiitmiseks MKM-i poolt ning 1 kuu avalikuks 

aruteluks). 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 12 kuu 

ajaraamidesse. Seaduseelnõud peaksid olema kinnitatud Komisjoni ja MKM poolt hiljemalt 1. 

oktoobriks 2019.a. ja eelnõude avalik arutelu läbitud, eelnõu(de) keeleline ja normitehniline kontroll 

MKM poolt tehtud ja MKM ametlik lõplik kinnitus saadud neile hiljemalt 1. novembriks 2019.a., et 

Revisjon oleks teostatud vastavalt ajakavale tähtajaks; 

 

Revisjoni Ajakava on esitatud ülevaatlikult illustreeritud tabelina käesoleva tegevuskava lisas. 

Analüüsi (VTK), kontseptsiooni ning eelnõude 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). Saadud arvamuste, 

ettepanekute ja märkuste esmase analüüsi teostab vastava valdkonna vastutav ekspert, kes esitab selle 

töögrupile läbi vaatamiseks ja kinnitamiseks. Iga etapi töö resultaadi muutmisel on vaja saada MKM-i ametlik 

lõplik heakskiit sellele peale iga Revisjoni etapi töö avaliku arutelu läbimist. Nende tegevuste igakordne 

hinnanguline ajakulu igas etapis on kuni 1 kuud, mis teeb kokku kuni 3 kuud avalikule arutelule. 

Kokku kulub 36 kuud mereõiguse Revisjoni läbiviimiseks, mis peab olema lõpule viidud 31. 

detsembriks 2019. a. 
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6. Analüüsi ja VTK koostamine, arvamuse avaldamiseks Komisjonile 
esitamine ja heakskiit Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt 
  

Eesmärk: Analüüsida kaubandusliku meresõiduõiguse, meresõiduohutuse ja laevade registreerimist 

käsitlevate õigusaktide sisu ja toimimist lähteülesandes toodud analüüsi-punktides võttes analüüsi alla ka 

huvigruppide poolt lähteülesande kaubandusliku meresõidu osa kohta esitatud arvamused, kommentaarid ja 

ettepanekud, et selgust saada kuivõrd on neid võimalik revisjoni käigus arvesse võtta. Analüüsida mereõiguse 

üldosa seaduse vajadusi, struktuuri ja põhimõtteid ning sellest lähtuvalt töötada välja VTK seaduseelnõude 

jaoks, kus vajalik. 

 

 

  

Tulemus: Analüüs teostatud ja sellest järeldused ning ettepanekud õigusaktide eelnõude väljatöötamiseks 

ja/või õigusaktide muutmise eelnõude tegemiseks on tehtud. 

 

 

  

Ajakava:  
  

 Juuni 2017. a kuni veebruar 2018.a. 

 

 
7. Analüüsi ja VTK avalik konsultatsioon ja ametlik kooskõlastamine 
ning laekunud kommentaaride läbitöötamine 
 
Eesmärk: Analüüsi tulemuste ja VTK avalik arutelu huvigruppide osalusel, et saada sisendit kommentaaride, 

ettepanekute ja arvamuste kujul huvigruppidelt ning sisendit ja kooskõlastusi ametitelt. 

 

 

  

Tulemus: Analüüsi avaliku arutelu käigus sisendid saadud nii huvigruppidelt ja ametitelt, neilt laekunud 

kommentaarid, ettepanekud ja arvamused läbi töötatud ja võimalusel arvesse võetud.  

 

 

  

Ajakava:  
  

  Märts-aprill 2018.a. 
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8. Kontseptsiooni koostamine, arvamuse avaldamiseks Komisjonile 
esitamine ja heakskiit Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt  
 
Eesmärk: mereõigust käsitlevate seaduste kontseptsiooni kinnitamine ja mereõigust käsitlevate õigusaktide 

muutmise seaduse kontseptsiooni kinnitamine. 

 

 

Tulemus: mereõigust käsitlevate seaduste kontseptsioonid ja mereõigust käsitlevate õigusaktide muutmise 

seaduse kontseptsioon on kinnitatud. 

 

  

 

Ajakava:  
  

 Mai kuni august 2018.a. 

 
9. Kontseptsiooni avalik konsultatsioon ja ametlik kooskõlastamine 
ning laekunud kommentaaride läbitöötamine 
 
Eesmärk: Mereõiguse üldosa seaduse, laevaregistrite ja lipuõiguse seaduse, mereõigust käsitlevate muude 

seaduste ja muutmise seaduste kontseptsiooni avalik arutelu ja ametlik kooskõlastamine, kõigi laekunud 

kommentaaride läbitöötamine. 

 

 

Tulemus: Mereõiguse üldosa seaduse, laevaregistrite ja lipuõiguse, mereõigust käsitlevate muude seaduste ja 

muutmise seaduste kontseptsiooni avalik arutelu ja ametlik kooskõlastamine on tehtud ning, kõik laekunud 

kommentaarid on läbi töötatud.. 

 

 

Ajakava:  
  

 September-oktoober 2018.a. 
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10. Mõjude hindamine  
  

Eesmärk: uute seaduste ja seaduste muudatuste mõjude hindamine.  

 

Tulemus:  

 mõjud on hinnatud ja arvesse võetud. 

 

Ajakava:  
  

 2018 ja 2019.a. 

  

 
 
11. Tulemuste analüüs ja edasise tegevuse täpsustamine  
  

Eesmärk:  
 

 analüüsida Revisjoni töö tulemusi ja täpsustada edasist tegevust.  

   

 

Tulemus:  
 

 analüüsitud tulemuste pinnalt täpsustatud Revisjoni järgnevad tegevused.  

  

 

Ajakava:  
  

  Revisjoni analüüsi etapi lõpus 2018.a. märtsis ja seejärel kontseptsiooni etapi järgselt 2018.a. 

septembris-oktoobris. 

 

 
 
12. Eelnõu ja seletuskirja koostamine, arvamuse avaldamiseks 
Komisjonile esitamne ja heakskiit MKM-ilt 
 

Eesmärk:   
  

 seaduste muudatuste struktuuri väljatöötamine, parima praktika väljaselgitamine ja regulatsioonide 

ning seaduseelnõude või seaduste muutmise seaduseelnõude välja pakkumine ja esitamine Komisjonile 

ja MKM-le.  

 

Tulemus:  
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 välja on töötatud mereõigust käsitlevate seaduste eelnõud ja mereõigusaktide muutmise seaduseelnõud 

ja seletuskirjad;  

 

Ajakava:  

 Alates 1.november 2018.a. kuni 1.september 2019.a. 
 

 

 

13. Vajadusel mõjude hindamine  
  

Eesmärk: seaduste mõjude väljaselgitamine. 

 

 

Tulemus: seaduste mõjud on välja selgitatud. 

  

 

Ajakava: 2018.a. ja 2019.a. 
  

 

 

14. Eelnõu ja seletuskirja keeleline ja normitehnika kontroll 
 
Eesmärk: Eelnõude ja seletuskirjade keelelise ja normitehnilise korrektsuse saavutamine. 

 

Tulemus: Eelnõude ja seletuskirjade keeleline ja normitehniline korrektsus. 

 

Ajakava:  

 september 2019. a. 

 
 
 
15. Eelnõu ja seletuskirja avalik konsultatsioon ja ametlik 
kooskõlastamine ning laekunud kommentaaride läbitöötamine 
 
Eesmärk: avaliku arutelu läbiviimine ja selle tulemuste arvestamine enne projektide lõplikku ametlikku 

heakskiitmist MKM poolt. 

 

Tulemus: avalik arutelu on läbi viidud ja selle tulemusena saadud ettepanekud on võimalikus ulatuses arvesse 

võetud ning MKM on ametlikult kinnitanud töö tulemused. 

  

Ajakava:  

 septembris-oktoobris-novembris 2019.a.  
 

 

 

16. Rahvusvaheliste ekspertidega konsulteerimine ja nendega vaidlusi 
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tekitavate küsimuste arutamine, töögrupi väliste ekspertide töösse  
kaasamine kindlaksmääratud teemade osas, Revisjoni käigus vajalike 
materjalide tõlkimine, võimalusel osalemine teemakohastel 
rahvusvahelistel konverentsidel ja seminaridel, vms. Revisjoniga seotud 
tegevused välismaal  
  

Eesmärk: Saada töögrupi liikmetele juurde kompetentsi ja teadmisi kas ekspertidega konsulteerides, arutades 

Revisjoni teemasid puudutavaid küsimusi või töögrupi väliste täiendavate ekspertide töögrupi töösse 

kaasamise kaudu ette kindlaksmääratud teemade osas ja/või konverentsidel ja/või seminaridel osalemise teel, 

et saavutada kvalitseetsem globaalsetest ja kaasaja uutest arengutest lähtuv õigusloome. 

 

Tulemus: Töögrupi liikmete kompetentsi kasv ja kvaliteetsem ning kaasaegsem õigusloome. 

  

Ajakava: toimub kogu töögrupi tegevuse ajal vastavalt vajadusele ja kestab kogu Revisjoni perioodi, algab 

analüüsi etapil. 
 

 

 

17. Eelnõu menetlemine Vabariigi Valitsuses ja Riigikogus. Vajadusel 
üleskerkinud küsimuste lahendamine töögrupi juhi ja liikmete poolt 
 
Eesmärk:  
 

 Mereõiguse üldosa seaduse eelnõu esitamine heakskiitmiseks Vabariigi Valitsuses enne 2019. a lõppu. 

 Laevaregistrite ja laeva lipuõiguse seaduse eelnõu ja mereõigust käsitlevate muude seaduste eelnõude 

ja õigusaktide muutmise seaduse eelnõude esitamine Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks enne 

2019.a. lõppu. 

  

 

 Tulemus:  

 Mereõiguse üldosa seaduse eelnõu ja laevaregistrite ja lipuõiguse seaduse eelnõu ja mereõigust 

käsitlevate muude seaduste eelnõud ja mereõigust käsitlevate õigusaktide muutmise seaduse eelnõud 

on heaks kiidetud Vabariigi Valitsuses ja need osas on alanud vastuvõtmise menetluse Riigikogus, kus 

nad võetakse vastu hiljemalt 2020 aasta I poolel. 

   

Ajakava:  
  

 Algab eelnõude esitamisega Vabariigi Valitsusse ja lõpeb eelnõude vastuvõtmisega Riigikogu poolt.   
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18. Eelarve 
 

 

Revisjoni eelarve on 162 000 eurot, mis jaguneb Revisjoni etappide ja selle Revisjoni läbiviimisega seotud 

teiste tegevuste vahel järgmiselt: 

 

1. Tegevuskava ettevalmistamine – kuni 4% eelarvest.   

 

2. Revisjoni analüüsi etapp – kuni 44% eelarvest. 

 

3. Revisjoni kontseptsiooni etapp – kuni 10% eelarvest. 

 

4. Revisjoni eelnõude etapp – kuni 30% eelarvest. 

 

5. Revisjoniga seotud koosolekud, arutelud jms. – kuni 10% eelarvest. 

 

6. Konsultatsioon välisekspertidega, seminarid, konverentsid – kuni 2% eelarvest.  

 

 

Mingis Revisjoni etapis või tegevuses kokku hoitud eelarve summasid võib töögrupp kooskõlastatult  MKM-

ga kasutada Revisjoni muus etapis või muudes Revisjoni läbiviimisega seotud vajalikes tegevustes,  mis 

selguvad töögrupi töö käigus. MKM sõlmib töögrupi liikmetega töövõtulepingud Revisjoni teostamiseks ja 

sellega seoses lasub kontroll eelarveliste vahendite jagamise osas MKM-l.  

 

 

 

 

 

 

Indra Kaunis 

Revisjoni töögrupi juhataja 

 

 

 

 

 

 

Tegevuskava lisa – Revisjoni Ajakava tabel 2017 - 2019. 

 

 

 

 

 

 

Tallinnas, 31.mail 2017.a. 

 


