
 

 

 

 

 

 

Peadirektori 

K O R R A L D U S  

  

Tallinn  24.02.2022 nr 1.1-4.1/8 
  Muudetud järgmiste korraldustega: 

  02.03.2022 nr 1.1-4.1/9 

  16.03.2022 nr 1.1-4/13 

 

 

Ukraina kodanikele Eestisse saabumiseks ja 

ajutiseks viibimiseks seadusliku aluse 

andmise kohta 

 

 

Välismaalaste seaduse § 43 lõike 1 punkti 5 ja § 50 lõike 1, haldusmenetluse seaduse § 40 lõike 3 

punkti 6, § 53 lõike 1 punkti 3 ja siseministri 17. juuli 2014 määruse nr 33 „Politsei- ja 

Piirivalveameti põhimäärus“ § 10 lõike 2 alusel tulenevalt olukorrast Ukrainas ning vajadusest 

ennetada massilist taotluste esitamist Eesti Vabariiki saabumiseks, viibimiseks ja viibimise õiguse 

pikendamiseks. 

 

1. Ukraina kodanikul ning olenemata kodakondsusest, temaga koos liikuval või temaga liituval 

Ukraina sõjapiirkonnast saabuval otsejoones alanejal või ülenejal sugulasel, abikaasal, 

elukaaslasel või muul ühisesse leibkonda kuuluval perekonnaliikmel, kellel puudub muu 

seaduslik alus Eesti Vabariiki saabumiseks või kelle seaduslik alus Eesti Vabariigis 

viibimiseks on lõppenud või lõppeb, on lubatud Eesti Vabariigis ajutiselt seaduslikult viibida. 

(muudetud 02.03.2022 korraldusega nr 9, 16.03.2022 korraldusega nr 13) 

 

11.  Ukraina elanikul, kes on saanud Ukraina rahvusvahelise kaitse ning olenemata 

kodakondsusest, temaga koos liikuval või temaga liituval Ukraina sõjapiirkonnast saabuval 

otsejoones alanejal või ülenejal sugulasel, abikaasal, elukaaslasel või muul ühisesse leibkonda 

kuuluval perekonnaliikmel, kellel puudub muu seaduslik alus Eesti Vabariiki saabumiseks, 

on lubatud Eesti Vabariigis ajutiselt seaduslikult viibida. 

 (muudetud 16.03.2022 korraldusega nr 13) 

 

2. Käesoleva üldkorralduse punktis 1 ja 11 nimetatud seaduslik alus Eesti Vabariiki saabumiseks 

tekib kui punktis 1 ja 11 nimetatud isikul on Eestisse sisenemise hetkel kehtiv reisidokument 

või ta on saanud loa riiki sisenemiseks humaansetel kaalutlustel. 

(muudetud 02.03.2022 korraldusega nr 9, 16.03.2022 korraldusega nr 13) 

 

3. Käesolev üldkorraldus on selles nimetatud üldistele tunnustele vastava välismaalase seaduslik 

alus Eestisse sisenemiseks erandina Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/399, 

mis käsitleb isikute üle piiri liikumist reguleerivaid liidu eeskirju (Schengeni piirieeskirjad) 

artikli 6 lõike 1 punktides a, b ja c sätestatud tingimustest.  



 (muudetud 02.03.2022 korraldusega nr 9) 

 

4. Käesolev üldkorraldus on selles nimetatud üldistele tunnustele vastava välismaalase ajutise 

Eestis viibimise seaduslik alus välismaalaste seaduse § 43 lõike 1 punkti 5 mõistes, andes 

käesoleva korralduse punktis 1 ja 1’1 nimetatud vahetult haldusaktist tuleneva õiguse Eestis 

viibida kuni käesoleva korralduse kehtetuks tunnistamiseni. 

 (muudetud 02.03.2022 korraldusega nr 9, 16.03.2022 korraldusega nr 13) 

 

5. Kommunikatsioonibürool teha käesolev üldkorraldus avalikult teatavaks selle avaldamisega 

Politsei- ja Piirivalveameti veebilehel, sotsiaalmeedias ja muudes meedia kanalites. 

 

6. Panen kontrolli käesoleva üldkorralduse täitmise üle identiteedi ja staatuste büroo juhile, 

piirihaldusbüroo juhile, prefektuuride piirivalvebüroo juhtidele, Lääne prefektuuri 

kriminaalbüroo juhile ning piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse juhtidele. 

 

7. Käesolev üldkorraldus jõustub alates 24.02.2022. 

 

8. Teabehaldusbürool teha üldkorraldus teatavaks kogu Politsei- ja Piirivalveameti 

isikukoosseisule.  

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Elmar Vaher 

peadirektor 
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