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1. osaLAEVA LIPUÕIGUS  
1. peatükkEESTI RIIGILIPU KANDMINE  

§ 1.   Kohustus kanda riigilippu 
  (1) Eesti riigilippu kannab laev, mille omanik või laevapereta prahitud laeva prahtija 
(edaspidi prahtija) on Eesti Vabariik, kohalik omavalitsusüksus või muu avalik-õiguslik juriidiline 
isik. 
 
§ 2.   Õigus kanda riigilippu 
  (1) Eesti riigilippu võib kanda merelaev, mille omanik või prahtija on: 
  1) Eesti kodanik või 
  2) Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik. 
 
  (2) Ühises omandis olev merelaev võib kanda Eesti riigilippu, kui suurem osa merelaevast 
kuulub käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikule või isikutele. 
 
§ 2

1
.   Kohustus heisata Eesti riigilipp ahtrilipuna 

  Laeval, millele on väljastatud Eesti lipudokument, on kohustus sadamasse sisenedes ja 
sadamast väljudes heisata Eesti riigilipp ahtrilipuna. 
 
§ 3.   Eesti laeva kapten 
  (1) Eesti riigilippu kandva kohalikku rannasõitu või Eesti sadamast regulaarreise tegeva 
merelaeva kapteniks võib olla ainult Eesti kodanik või lepinguriigi kodanik. 
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  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud Eesti riigilippu kandva merelaeva kapteniks võib 
olla ka lõikes 1 nimetamata riigi kodanik, kui see riik annab Eesti kodanikele riikidevahelise 
lepinguga samasuguse õiguse. 
 
§ 4

2
.   Vastutav isik 

  (1) Vastutav isik on isik, kes vastutab Eestis laevale kehtivatest tehnilistest, sotsiaalsetest ja 
halduslikest nõuetest kinnipidamise eest ning kes vastab meresõiduohutuse seaduse mõistes 
reederile kehtestatud nõuetele. 
  (3) Laevakinnistusraamatusse või laevapereta prahitud laevade registrisse kantud laeval peab 
olema vastutav isik. 
 
  (4) Vastutavat isikut ei pea olema: 
  1) merelaeval, mille kogupikkus on kuni 24 meetrit; 
   
§ 5.   Merelaev ja siseveelaev 
  (1) Merelaev on laev, mis on mõeldud kasutamiseks meresõidus. 
  (2) Siseveelaev on laev, mis on mõeldud sõiduks siseveel. 
 
§ 6.   Siseveelaeva lipuõigus 
  Kui siseveelaev ületab Eesti riigipiiri, peab ta Eesti riigilipu kandmiseks vastama käesolevas 
seaduses merelaevadele Eesti riigilipu kandmise õiguse saamiseks esitatavatele tingimustele. 
 
§ 7.   Keeld kasutada registreerimata laeva 
  Registreerimata laeva kasutamine on keelatud. 
 
§ 8.   Tõendamiskohustus 
  Laeva omanik või laevapereta prahtija on kohustatud tõendama asjaolusid, mis on nende laeval 
Eesti riigilipu kandmise lubamise alus. 
 

2. peatükkLIPUDOKUMENDID  
§ 9.   Lipudokumendi liigid, lipudokumendi sisu ja Eesti riigilipu heiskamine 
 
  (1) Lipudokumendid on merelaevatunnistus, liputunnistus, siseveelaevatunnistus, laevapilet, 
laevapereta prahitud laeva liputunnistus ja ajutine liputunnistus. 
 
  (2) Lipudokument tõendab, et laeval on lubatud kanda Eesti riigilippu. 
  (3) Lipudokumendis peab olema viide seadusesättele, mille järgi on laeval lubatud kanda Eesti 
riigilippu. 
  (4) Enne lipudokumendi väljastamist ei ole lubatud laeval Eesti riigilippu heisata. 
 
§ 10.   Lipudokumentide väljastamine 
  (1) Merelaevatunnistuse ja siseveelaevatunnistuse väljastab Transpordiamet või notar 
laevakinnistusraamatusse kantud mere- ja siseveelaevadele. Laevapilet väljastatakse 
riigihaldusülesandeid täitvatele laevadele. 
 
  § 11.   Merelaevatunnistus ja siseveelaevatunnistus 
  Merelaevatunnistus ja siseveelaevatunnistus sisaldavad kogu laevakinnistusregistriosa sisu. 
 
§ 13.   Liputunnistus 

(1) Merelaeva omaniku taotlusel väljastatakse lisaks merelaevatunnistusele 
liputunnistus, milles on § 42 lõike 1 punktides 1 kuni 7 ettenähtud andmed. 

(2)  

5. peatükkLAEVA IDENTIFITSEERIMINE  
§ 25.   Laeva nimi 
  (1) Laeval peab olema nimi. Nime annab laevale laeva omanik või prahtija. Laeva nimi peab 
selgelt erinema Eestis registreeritud teiste laevade nimedest, välja arvatud juhul, kui laev 
kantakse Eesti laevapereta prahitud laevade registrisse ja kui prahtija esitab kirjalikku 



taasesitamist võimaldavas vormis kinnituse, et laeva algregistririik või prahtimisleping ei võimalda 
laeva nime muuta. Laeva nimi ei või olla vastuolus heade kommetega. 
  (2) Laeva nimes ei tohi kasutada sõna „Eesti” ega selle võõrkeelseid vasteid. Laeva nimi peab 
olema kirjutatud eesti-ladina tähestikus. 
  (3) Laeva registreerija võib laeva registrissekandmisest motiveeritult keelduda, kui laeva nimi ei 
vasta seaduse nõuetele. Keeldumise korral antakse laeva omanikule tähtaeg laeva nime 
kooskõlla viimiseks seaduse nõuetega. 
  (5) Laeva nimi kantakse laevale valdkonna eest vastutava ministri kinnitatud korras. 
§ 26.   Kalalaeva pardanumber 
  Kalalaevale antakse alaline kordumatu pardanumber. Kalalaevade pardanumbri moodustamise 
ja laevale kandmise juhendi kinnitab valdkonna eest vastutav minister. 
 
§ 27.   Kodusadam 
  (1) Laeva kodusadam on sadam, mille kaudu laeva meresõiduks peamiselt kasutatakse. Eesti 
riigilippu kandva laeva kodusadam võib olla ainult Eesti sadam. 
  (1

1
) Laeva kodusadamaks märgitakse selle asula nimi, kus sadam paikneb. 

 
§ 28.   Laeva registrinumber 
  (1) Laevale antakse registreerimisel alaline kordumatu registrinumber. 
  (2) Laeva identifitseerivaks tunnuseks on ka Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) 
registrinumber, kui see on laevale antud. 
  (3) Transpordiameti poolt peetavate laevaregistrite registrinumbrite moodustamise korra 
kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega. 
 
  (4) Laevakinnistusraamatu registrinumbrite moodustamise korra kehtestab valdkonna eest 
vastutav minister määrusega. 
[RT I, 05.12.2014, 3 - jõust. 03.02.2015] 
§ 29.   Laeva kutsung 
  Laeva kutsung antakse laevale laeva raadioloa väljastamisel. 
 

2. osaLAEVAREGISTRID  
 

6. peatükkÜLDSÄTTED  
§ 30.   Eesti laevaregistrid 
  Laevade ja ehitatavate laevade kohta peetakse eraldi registrit. Laevaregister ja ehitatavate 
laevade register moodustavad laevakinnistusraamatu. Samuti peetakse eraldi registreid 
laevapereta prahitud laevade kohta. 
 
§ 31.   Laevaregister 
  (1) Laevaregistrisse kantakse merelaev, mis käesoleva seaduse § 1 või 2 järgi peab kandma või 
võib kanda Eesti riigilippu ning mille üldpikkus on vähemalt 12 meetrit. Samuti kantakse 
laevaregistrisse vähemalt 12-meetrise üldpikkusega siseveelaev, mille omanik on füüsiline isik 
elukohaga Eestis või Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik või Eestis asutatud avalik-
õiguslik juriidiline isik. Purjejahtlaev või kaater tuleb kanda laevaregistrisse, kui tema üldpikkus on 
vähemalt 24 meetrit. 
 
Omaniku soovil võib laevaregistrisse kanda ka merelaeva ja siseveelaeva, mis on käesoleva 
paragrahvi lõikes 1 nimetatud üldpikkusest lühem. 
 
§ 41

1
.   Väikelaeva kinnistamine 

Väikelaeva kinnistamisel laevaregistris kohalduvad meresõiduohutuse seaduses sätestatud 
väikelaeva registreerimisele kohalduvad nõuded. 
 
§ 42.   Merelaeva kinnistamiseks esitatavad andmed 
  (1) Merelaeva kinnistamiseks tuleb esitada järgmised dokumendid või dokumendid, mis 
sisaldavad järgmisi andmeid: 
  1) laeva nimi, number või muu tunnuseks olev tähis; 
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  2) laeva peajõuseadme tüüp, laeva tüüp kasutusala järgi ja kere põhimaterjal; 
  3) kodusadam; 
  4) ehituskoht ja -aasta ning ehitaja; 
  5) kutsungsignaal; 
  6) Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) registrinumber, kui see nähtub mõõdukirjast või 
muust vastavast dokumendist, ametliku mõõtmise tulemus ja masinate võimsus; 
  7) omaniku või ühiste omanike andmed ja ühise omandi osade suurus 
 

 
 

 


