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Teabeleht 

 

Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse § 7 kohaselt tehakse Eesti Vabariigis 

viibimisaluseta viibivale välismaalasele ettekirjutus Eestist lahkumiseks.  

 

Lahkumisettekirjutusega tehakse kindlaks, et välismaalane viibib Eestis ebaseaduslikult. 

 

Lahkumisettekirjutusega pannakse välismaalasele väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu 

seaduse § 72 lg 1 alusel kohustus Eestist lahkuda lahkumisettekirjutuses sätestatud tähtaja jooksul. 

Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse  § 72 lg 2 sätestatud asjaolude ilmnemisel 

sundtäidetakse välismaalase lahkumiskohustus koheselt ning vabatahtliku lahkumise tähtaega 

välismaalasele ei võimaldata. 

 

Ettekirjutuse täitmise tagamiseks võib Politsei- ja Piirivalveamet kohustada välismaalast järgima 

järelevalvemeetmeid ning tasuma sunniraha.  

 

Politsei- ja Piirivalveametil on õigus vabatahtliku lahkumise tähtaega lühendada ja 

lahkumiskohustus sundtäita enne vabatahtliku lahkumise tähtaja lõppemist, kui ilmnevad 

väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse § 72 lg 6 loetletud asjaolud. Juhul kui 

välismaalase jaoks osutub ebaproportsionaalselt koormavaks lahkumisettekirjutuse täitmine 

lahkumisettekirjutuses sätestatud tähtaja jooksul võib Politsei- ja Piirivalveamet 

väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse § 72 lg 5 alusel lahkumisettekirjutuse tähtaega 

pikendada kuni 30 päeva võrra. 

 

Juhul kui välismaalane ei ole vabatahtlikult lahkunud talle lahkumisettekirjutusega võimaldatud 

tähtaja jooksul sundtäidetakse välismaalasele pandud lahkumiskohustus ning välismaalane 

saadetakse väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse § 73 alusel Eesti Vabariigist välja.  

Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse § 74 kohaselt kohaldatakse 

lahkumisettekirjutuses välismaalase suhtes sissesõidukeeldu lahkumisettekirjutuse täitmise 

päevast arvates.  

Lahkumisettekirjutuse peale on õigus edasi kaevata halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 

korras halduskohtule kümne päeva jooksul. Lahkumisettekirjutuse vabatahtliku lahkumise 

tähtaja pikendamise, pikendamisest keeldumise või lühendamise otsuse või 

lahkumisettekirjutusega kohaldatud sissesõidukeelu või selle kehtivusaja muutmise 

vaidlustamine ei lükka välismaalase lahkumiskohustuse sundtäitmise tähtaega edasi ega anna 

välismaalasele seaduslikku alust Eestis viibimiseks. 

Kui teil esineb tervislik probleem ja soovite konsulteerida arsti või meditsiiniõega, siis eelneval 

kokkuleppel on võimalik osutada teile tervishoiuteenust esmaspäevast reedeni kella 8-17-ni 

järgnevatel aadressidel: 

 



 

 

 

Laki 14A-305, Tallinn 

Linnaaru tee 5/1, Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond 

Riia 179A, Tartu 

Pikk 18, Pärnu 

Rahu 38, Jõhvi 

Tervishoiuteenuse osutamise kokkuleppimiseks helistage palun Politsei- ja Piirivalveameti 

telefoninumbril +372 612 5736 või kirjutage e-posti aadressil: estonia.kpk@politsei.ee 

Teavitage palun, mis on teie meditsiiniline probleem, millises linnas soovite vastuvõttu ning jätke 

oma kontaktandmed (nimi ja telefoninumber). Teiega võetakse ühendust ning teid teavitatakse 

võimalikust vastuvõtu kuupäevast ja kellaajast. 
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