
Eesti-Vene riigipiiri lepingu käsitlemise ajalugu 
 

Eesti ja Venemaa vahelise riigipiiri küsimuste käsitlemise ajalugu ulatub tagasi 1990ndate 

algusesse, kui aastatel 1992-1995 käsitleti neid küsimusi toonaste riiklike piiriläbirääkimiste 

töögrupis, esialgu Trivimi Velliste ja seejärel Raul Mälgu juhtimisel. 

 

Vabariigi Valitsuse 9. jaanuari 1996. a korraldusega nr 17-k moodustati  Eesti Vabariigi ja Vene 

Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu (edaspidi riigipiiri leping) läbirääkimiste 

delegatsioon. Delegatsiooni juhtis Välisministeeriumi asekantsler Raul Mälk ja delegatsiooni 

liikmed olid Piirivalveameti staabiülem Aare Evisalu, Eesti Vabariigi suursaadik Moskvas Mart 

Helme, Välisministeeriumi juriidilise osakonna rahvusvaheliste lepingute büroo juhtaja Marina 

Kaljurand, Välisministeeriumi juriidilise osakonna juhataja Sulev Kannike, Põlva maavanem 

Kalev Kreegipuu, Välisministeeriumi poliitikaosakonna 3. büroo referent Priit Ojamaa, 

riigiettevõtte „Eesti Kaardikeskus“ projektijuht Marko Pikkor, Maa-ameti kaarditalituse 

juhataja Heiki Potter, Piirivalveameti kartograaf Tõnu Raid, Välisministeeriumi 

poliitikaosakonna 3. büroo juhataja Heiki Samel ja Välisministeeriumi poliitika planeerimise 

rühma juhataja Grigore-Kalev Stoicescu. 

 

Samal kuupäeval moodustati Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 18-k ka Eesti Vabariigi ja 

Vene Föderatsiooni vahelise merealade piiritlemise lepingu (edaspidi merepiiri leping) üle 

läbirääkimiste delegatsioon. Delegatsiooni juhtis Välisministeeriumi asekantsler Raul Mälk ja 

delegatsiooni liikmed olid Piirivalveameti Staabiülem Aare Evisalu, lepinguline ekspert Jüri 

Jagomägi, Veeteede Ameti kartograafia osakonna juhataja Toomas Kivimägi ja Veeteede 

Ameti mereuuringute osakonna juhataja Jaan Lutt ning Välisministeeriumi juriidilise osakonna 

rahvusvahelise õiguse ja õigusloome büroo juhataja Sulev Roostar. 

 

Esmakordselt leppisid Eesti ja Venemaa delegatsioonid kokku riigipiirilepingu põhitekstis 

oktoobris 1996 ning tekst kinnitati 25. oktoobril 1996. a delegatsioonide asejuhtide Grigore-

Kalev Stoicescu ja Sergei Lazarevi poolt.    

 

Vabariigi Valitsuse 28. novembri 1996. a korraldustega nr 931-k ja 932-k kiideti lepingute 

eelnõud heaks ning volitati minister Riivo Sinijärve kirjutama Eesti Vabariigi nimel nimetatud 

lepingutele alla.  

 

Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 1996. a korraldusega nr 961-k tunnistatakse osaliselt 

kehtetuks Vabariigi Valitsuse 28. novembri 1996. a korraldused nr 931-k ja 932-k. Mõlema 

korralduse punktis 2 volitati minister Riivo Sinijärve kirjutama Eesti Vabariigi nimel alla 

lepingutele. Seoses välisminister Toomas Hendrik Ilvese ametisse astumisega 2. detsembril 

1996 ja seoses Vene poole keeldumisega kirjutada lepingutele alla Lissabonis toimunud OSCE 

tippkohtumisel, kadus vajadus nimetatud volitusi jätkata. 

 

Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 1999. a korraldusega nr 220-k tunnistati kehtetuks Vabariigi 

Valitsuse 28. novembri 1996. a korraldused nr 931-k ja 932-k ning kiideti heaks tehniliselt 

täpsustatud ning viimistletud riigipiiri ning merepiiri lepingute eelnõud koos lisadega.  

 

5. märtsil 1999. aastal parafeeriti mõlema lepingu tehniliselt viimistletud eelnõud koos kõigi 

lisadega delegatsioonide juhtide tasemel – Raul Mälgu ja Ludvig Tšižovi poolt. Pärast seda on 

Eesti Vabariigi erinevad valitsused pidevalt kinnitanud oma valmisolekut lepingud alla 

kirjutada. Vabariigi Valitsuse 2. juuli 2002. a korraldusega nr 422-k moodustati asjatundjate 



komisjon Eesti-Vene riigipiiri küsimuste lahendamiseks Aare Evisalu juhtimisel. Komisjoni 

üks peamisi ülesandeid oli valmistada ette kaardid piiri demarkeerimiseks ja sellesse kuulusid 

Piirivalveameti, Veeteede Ameti, Välisministeeriumi, Maa-ameti, Justiitsministeeriumi, 

Siseministeeriumi ja Eesti Kaardikeskuse esindajad. 

 

Läbirääkimised lepingute üle jätkusid kuni 2005. aastani, mil pooled saavutasid tekstides 

kokkuleppe ning 18. mail 2005. aastal kirjutasid Eesti Vabariigi välisminister Urmas Paet ja 

Venemaa Föderatsiooni välisminister Sergei Lavrov lepingutele Moskvas alla. Eesti Vabariigi 

Riigikogu ratifitseeris lepingud 20. mail 2005. 

 

Allkirjastatud lepingud ei jõustunud, sest Venemaa oma riigisisestel põhjustel lepinguid ei 

ratifitseerinud ning teatas, et ei soovi jääda nende lepingute pooleks.  

 

9. oktoobril 2012 tegi Riigikogu väliskomisjon koostöös kõigi fraktsioonide ja fraktsioonidesse 

mittekuuluvate saadikutega Vabariigi Valitsusele ettepaneku alustada konsultatsioone 

mõlemaid pooli rahuldava piirilepingu sõlmimiseks. Pärast seda alustasid pooled 

konsultatsioone lepingute sõlmimiseks. Eesti poolt pidasid konsultatsioone Välisministeeriumi 

juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler Lauri Bambus ja Eesti Vabariigi suursaadik 

Venemaa Föderatsioonis Jüri Luik, Venemaa poolt välisministri esimene asetäitja Vladimir 

Titov ja Välisministeeriumi Euroopa poliitika peadirektor Viktor Tatarintsev. 

Konsultatsioonide käigus täiendati 2005. aastal kokkulepitud tekste mõlemaid pooli rahuldava 

sõnastusega. Mõlema lepingu preambulaisse lisati viide vastastikuste territoriaalsete nõudmiste 

puudumise kohta ning riigipiiri lepingusse lisati veel lause, et riigipiiri lepinguga reguleeritakse 

eranditult riigipiiriga seotud küsimusi. Välisministeerium informeeris konsultatsioonide 

käigust pidevalt Riigikogu erinevaid komisjone.  

 

14. mail 2013 tutvustas välisminister konsultatsioonide tulemusi ja lepingute tekste Riigikogu 

väliskomisjonis. Väliskomisjon otsustas üksmeelselt tunnustada valitsuse tegevust 

piirilepingute konsultatsioonidel ja tegi valitsusele ettepaneku astuda edasisi praktilisi samme 

lepingute sõlmimiseks.  

 

Vabariigi Valitsus kiitis lepingute eelnõud heaks 23. mai 2013 korraldusega nr 244. Lepingud 

allkirjastati 2014. aasta 18. veebruaril Moskvas Eesti ja Venemaa välisministrite poolt.   

 

Vabariigi Valitsus algatas lepingute ratifitseerimise seaduse eelnõu oma 7. märtsi 2014. aasta 

kirjaga nr 2-6/14-00451-1. Eelnõu läbis Riigikogus esimese lugemise 16. aprillil 2014. Teise 

lugemiseni ei jõutud Riigikogu koosseisu lõppemise tõttu, millest tulenevalt  langes eelnõu 

Riigikogu menetlusest välja ning Vabariigi Valitsus peab seaduseelnõu uuesti algatama. 
 


