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Teema: Indias kinni peetavad Eesti ja Ühendkuningriigi meremehed 

12. oktoobril 2013 pidas India rannavalve Tamil Nādu osariigi Tuticorini ranniku lähistel kinni 
mootorlaeva Seaman Guard Ohio. India politsei vahistas laeva 10 meeskonnaliiget ja 25 laevakaitsjat 
(Eesti, Ühendkuningriigi ja Ukraina kodanikud). Laeva omanik on USAs registreeritud mereturvafirma 
AdvanFort International ja laeva kasutatakse laevakaitsjate majutamiseks India ookeani ohtlikke 
piirkondi läbivate klientide kaubalaevade turvamise vaheaegadel. 

30. detsembril 2013 esitas Tamil Nādu osariigi prokurör süüdistusakti ning advokaatide väitel 
süüdistatakse laevakaitsjaid relvade ebaseaduslikus sisseveos Indiasse, millega rikutakse India 
relvaseadust. Kõiki Eesti ja Ühendkuningriigi kodanikest meeskonnaliikmeid hoiti vanglas kuni 5. 
aprillini 2014, mil nad kautsjoni vastu vabastati. 10. juulil 2014 otsustas Madrase kõrgema kohtu 
Madurai osakond loobuda süüdistustest laevakaitsjate, sh Eesti ja Ühendkuningriigi kodanike vastu. 
Kohtunik P. N. Prakash ütles: „Olen seisukohal, et mootorlaeva Seaman Guard Ohio ankrusse 
heitmine meie territoriaalvetes oli vajadusest tingitud ning nende tegevus oli kooskõlas rahumeelse 
läbisõidu põhimõttega.” Politseil oli 90 päeva aega otsus edasi kaevata. 26. augustil 2014 palus India 
politsei India ülemkohtul edasikaebus läbi vaadata.  

Kõrgema kohtu otsusest hoolimata ei ole Eesti ja Ühendkuningriigi kodanikel juurdepääsu oma 
dokumentidele ja isiklikele asjadele ning nad ei saa Indiast lahkuda. Nende Indias viibimine ei ole 
edasikaebemenetluse jaoks vajalik. Mitmel mehel on tõsiseid terviseprobleeme, mõned vajavad 
haiglaravi ning nende majanduslik ja psühholoogiline olukord halveneb. Meeste pered Eestis ja 
Ühendkuningriigis on rahalistes raskustes. Ikka veel ei ole otsustatud, kas India ülemkohus tunnistab 
kohtuasja vastuvõetavaks. Samuti ei ole kindlaks määratud kohtus toimuva kuulamise kuupäeva. 
Meeste passid ja isiklikud asjad on endiselt India politsei valduses. Selline olukord kujutab endast 
inimõiguste rikkumist. 

Kuna Madrase kõrgem kohus otsustas loobuda süüdistustest laevakaitsjate vastu ning nende Indias 
viibimine ei ole edasikaebemenetluse jaoks vajalik, peavad India ametivõimud nad vabastama ning 
nende dokumendid ja isiklikud asjad tagastama. Juhtum tuleks lahendada ilma igasuguse edasise 
viivituseta ja täielikus kooskõlas rahvusvahelise õigusega. 

Milliseid meetmeid on Euroopa välisteenistus võtnud, et püüda lihtsustada selle juhtumi ja teiste 
sarnaste, ELi kodanike Indias kinnipidamist puudutavate juhtumite lahendamist? 
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