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1. osa LAEVA LIPUÕIGUS
1. peatükk EESTI RIIGILIPU KANDMINE
§ 1. Kohustus kanda riigilippu
(1) Eesti riigilippu kannab laev, mille omanik on Eesti Vabariik, kohalik omavalitsusüksus
või muu avalik-õiguslik juriidiline isik.
(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) Kaasomandis olev merelaev kannab Eesti riigilippu, kui vähemalt üks kaasomanikest on
Eesti kodanik elukohaga Eestis ja Eesti kaasomanikele kuulub suurem osa merelaevast.

§ 2. Õigus kanda riigilippu
(1) Eesti riigilippu võib kanda merelaev, mille omanik on Eesti kodanik.
(2) Kaasomandis olev merelaev võib kanda Eesti riigilippu, kui suurem osa merelaevast
kuulub Eesti kaasomanikele.
(3) Pärandvara ühisusse kuuluv merelaev võib kanda Eesti riigilippu, kui selle kaaspärijatest
Eesti kodanikele või Eesti juriidilistele isikutele kuulub suurem osa kogu pärandist.
[RT I, 05.12.2014, 3 - jõust. 03.02.2015]
(4) Eesti riigilipu kandmise õigust ei anta laevale, mis on kantud Euroopa Liidu Nõukogu
asjakohase määrusega nende laevade loetellu, mille puhul on kinnitust leidnud tegelemine
ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga.
[RT I 2008, 13, 88 - jõust. 24.03.2008]

§ 3. Eesti laeva kapten
(1) Merelaeval, mille kohta on väljastatud lipudokument, võib kapteniks olla ainult Eesti
kodanik või Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigi
kodanik.
(2) Merelaeval, mille kohta on väljastatud lipudokument, võib kapteniks olla ka käesoleva
paragrahvi lõikes 1 nimetamata riigi kodanik, kui see riik annab Eesti kodanikele

riikidevahelise lepinguga samasuguse õiguse.
[RT I 2005, 31, 227 - jõust. 01.07.2005]

§ 4. Eesti omanik ja osanik ning nendega võrdsustatud välismaised isikud
(1) Eesti osanik või Eesti kaasomanik käesoleva seaduse mõttes on Eesti kodanik või Eesti
juriidiline isik. Eesti juriidiline isik käesoleva seaduse tähenduses on Eestis registreeritud
juriidiline isik või Eestis asutatud avalik-õiguslik juriidiline isik.
(2) 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.
[RT I 2004, 30, 208 - jõust. 01.05.2004]

§ 41. Välismaise laevaomaniku esindaja
(1) Kui merelaeva omanikul, sealhulgas kaasomanikul või kaaspärijal, ei ole Eestis elukohta
või püsivat tegevuskohta, peab tal olema püsiv esindaja, kes:
1) vastab Eestis reederi kohta kehtestatud nõuetele;
2) täidab käesoleva seaduse § 4 lõike 2 punktis 2 nimetatud ülesandeid;
3) asendab omanikku käesoleva seaduse I osa 2. peatükis ning II osa 2. peatüki 1. ja 3. jaos
nimetatud registritoimingutes.
(2) Esindaja määramist tõendatakse vastavasisulise notariaalselt kinnitatud volikirjaga.
[RT I 2004, 30, 208 - jõust. 01.05.2004]

§ 5. Merelaev ja siseveelaev
(1) Merelaev on laev, mis on mõeldud kasutamiseks meresõidus.
(2) Siseveelaev on laev, mis on mõeldud sõiduks siseveel.
[RT I 2005, 31, 227 - jõust. 01.07.2005]

§ 6. Siseveelaeva lipuõigus
Kui siseveelaev ületab Eesti riigipiiri, peab ta Eesti riigilipu kandmiseks vastama käesolevas
seaduses merelaevadele Eesti riigilipu kandmise õiguse saamiseks esitatavatele tingimustele.
[RT I 2005, 31, 227 - jõust. 01.07.2005]

2. peatükk LIPUDOKUMENDID
§ 9. Lipudokumendi liigid ja sisu

(1) Lipudokumendid on merelaevatunnistus, liputunnistus, siseveelaevatunnistus, laevapilet
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.
[RT I 2005, 31, 227 - jõust. 01.07.2005]

3. peatükk TEISE RIIGI RIIGILIPU KANDMINE
§ 19. Keeld kanda teise riigi riigilippu
(1) Merelaev, mis käesoleva seaduse § 1 järgi peab kandma Eesti riigilippu, ei või kanda teise
riigi riigilippu ahtris.
(2) Laev, mille kohta on väljastatud lipudokument, ei või kanda teise riigi riigilippu.

§ 20. Luba kanda teise riigi riigilippu
(1) Kui merelaev, mis käesoleva seaduse § 1 järgi peab kandma Eesti riigilippu, antakse
laevapereta prahilepingu alusel vähemalt üheks aastaks kasutamiseks oma nimel isikule, kes
ei ole Eesti Vabariigi kodanik elukohaga Eestis ja kellel ei ole käesoleva seaduse § 2 järgi
õigust lasta oma laeval sõita Eesti riigilipu all, võib valdkonna eest vastutav minister omaniku
taotlusel lubada laeva kanda mõne teise riigi registrisse, kui see on vastava riigi seaduste
kohaselt lubatud. Sellise loa maksimaalne kehtivus on kaks aastat. Luba võib omaniku
taotlusel ühe aasta kaupa pikendada.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud loa kehtivuse ajal on keelatud kanda laeval Eesti
riigilippu ahtrilipuna.
[RT I 2003, 88, 594 - jõust. 08.01.2004]

§ 25. Laeva nimi
(1) Laeval peab olema nimi või muu tähis. Nime annab laeva omanik. Laeva nimi peab
selgelt erinema teiste Eestis registreeritud laevade nimedest. 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.
(4) Laeva nime võib muuta, kui laev läheb vähemalt pooles osas üle uuele omanikule või kui
ilmnevad muud kaalukad põhjused. Loa laeva nime muutmiseks annab laeva registreerija.

(5) Laeva nimi kantakse laevale valdkonna eest vastutava ministri kinnitatud korras.
(6) Eestis registreeritud laevanimede nimekirja peab Veeteede Amet, kellega laevaomanik
või laevapereta prahtija kooskõlastab laevale antava või muudetava nime. Veeteede Amet ei
kooskõlasta nime, mis ei erine selgelt varem registreeritud nimest.
[RT I 2003, 88, 594 - jõust. 08.01.2004]

§ 26. Kalalaeva pardanumber
Kalalaevale antakse alaline kordumatu pardanumber. Kalalaevade pardanumbri
moodustamise ja laevale kandmise juhendi kinnitab valdkonna eest vastutav minister.
[RT I 2003, 88, 594 - jõust. 08.01.2004]

§ 27. Kodusadam
(1) Laeva kodusadam on sadam, mille kaudu laeva meresõiduks peamiselt kasutatakse. Eesti
riigilippu kandva laeva kodusadam võib olla ainult Eesti sadam.
(11) Laeva kodusadamaks märgitakse selle asula nimi, kus sadam paikneb.
[RT I, 05.12.2014, 3 - jõust. 03.02.2015]
(2) Kui Eesti riigilippu kandval laeval ei ole kodusadamat Eestis, siis loetakse selle laeva
kodusadamaks Tallinn.
[RT I, 05.12.2014, 3 - jõust. 03.02.2015]
(3) Kodusadama nimi kantakse laevale valdkonna eest vastutava ministri kinnitatud korras.
[RT I 2003, 88, 594 - jõust. 08.01.2004]

§ 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) Veeteede Ameti poolt peetavate laevaregistrite registrinumbrite moodustamise korra
kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 05.12.2014, 3 - jõust. 03.02.2015]
(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 kutsungi annab laevale raadiotehniliste seadmete registreerimisel Tehnilise
Järelevalve Amet.
[RT I 2007, 66, 408 - jõust. 01.01.2008]

2. osa LAEVAREGISTRID
6. peatükk ÜLDSÄTTED
§ 30. Eesti laevaregistrid
Laevade ja ehitatavate laevade kohta peetakse eraldi registrit. Laevaregister ja ehitatavate
laevade register moodustavad laevakinnistusraamatu. Samuti peetakse eraldi registrit
laevapereta prahitud laevade kohta.
[RT I 2005, 31, 227 - jõust. 01.07.2005]

§ 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 meetrit pikk siseveelaev, mille omanik on füüsiline isik
elukohaga Eestis või Eesti juriidiline isik. Purjejahtlaev või kaater tuleb kanda
laevaregistrisse, kui tema üldpikkus on vähemalt 24 meetrit.
(2) Omaniku soovil võib laevaregistrisse kanda ka merelaeva ja siseveelaeva, mis on
käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud üldpikkusest lühem.

§ 32. Ehitatavate laevade register
(1) Ehitatavate laevade registrisse kantakse Eestis ehitatav mere- või siseveelaev või
teisaldatav ujuvvahend ning Eestis asuv teisaldatav ujuvvahend.
[RT I, 22.12.2010, 1 - jõust. 02.01.2011]
(2) Ehitatav mere- või siseveelaev peab oma eeldatavate tehniliste näitajate poolest olema
pärast valmimist sobiv laevaregistrisse kandmiseks.
(3) Ehitatav mere- või siseveelaev kantakse ehitatavate laevade registrisse hetkest, mil kiil on
maha pandud ja ehitis on püsivalt nime või numbriga tähistatud. Sama kehtib ka ehitatava
teisaldatava ujuvvahendi suhtes.
[RT I, 22.12.2010, 1 - jõust. 02.01.2011]
(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmeid tõendab Veeteede Amet.
(5) Käesoleva seaduse ja laeva asjaõigusseaduse sätted, mis käivad ehitatavate laevade kohta,
kehtivad ka teisaldatavate ujuvvahendite kohta.

§ 35. Riigi ja kohaliku omavalitsusüksuse laev
Riigi või kohaliku omavalitsusüksuse laev registreeritakse või kinnistatakse ühes käesolevas
seaduses nimetatud registris omaniku soovil, kui laev antakse teise isiku valdusse või kui
laeva koormatakse asjaõigusega. Riigi laeva puhul registreeritakse lisaks käesolevas seaduses
omaniku kohta sätestatud andmetele ka andmed riigivara valitseja ja volitatud asutuse kohta,
kui viimane on määratud.
[RT I 2009, 57, 381 - jõust. 01.01.2010]

§ 55. Laeva kustutamine laevakinnistusraamatust
(1) Käesoleva seaduse § 51 lõikes 3 nimetatud asjaolude esinemise korral peab laeva omanik
taotlema laeva kustutamist laevakinnistusraamatust.
(2) Siseveelaeva laevakinnistusraamatust kustutamist ei pea taotlema, kui see on kaotanud
õiguse kanda Eesti riigilippu merelaevade kohta kehtiva lipuõiguse kohaselt.
(3) Laev, mille kinnistamine sõltub laevaomaniku tahtest, kustutatakse
laevakinnistusraamatust lisaks käesoleva seaduse § 51 lõikes 3 nimetatud põhjustele ka
laevaomaniku taotluse alusel.
(4) Laeva laevakinnistusraamatust kustutamiseks on vajalik puudutatud isikute notariaalselt
kinnitatud nõusolek.

§ 971. Laeva kapteni poolt laeva nime teatamata jätmine
Laeva kapteni poolt laeva nime, kodu-, lähte- ja sihtsadama teatamata jätmise eest merel
tema laevaga kokkupõrganud laevale –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

§ 972. Laeva identifitseerimisnõuete rikkumine
Laeva kapteni või laeva juhtimise eest vastutava isiku poolt laeva identifitseerimisnõuete
rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

§ 973. Laeval Eesti riigilipu kandmise nõude rikkumine
Laeval Eesti riigilipu ebaseadusliku heiskamise või kandmise nõude rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.
[RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 974. Menetlus
(2) Käesoleva seaduse §-des 971–973 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on
Veeteede Amet.

