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Politsei ja piirivalve seaduse ja päästeteenistuse seaduse muutmine 

 

Tänan võimaluse eest esitada arvamus eelnõu kohta.  

 

Sõidukulu hüvitamine 

 

Õige ei ole kooskõlastustabeli selgitus: „Samas on õiguskantsler arvamusel, et tegemist ei ole 

kaalutlusotsusega, vaid hüvitist tuleks maksta kõigile, kes seaduses sätestatud tingimustele 

vastaks.“ Leidsime 03.03.2016, et PPVS § 72 lg 1 kolmele tingimusele vastav ametnik saab 

sõidukulu hüvitamist taotleda ning et norm sisaldab kaalutlusõigust. Seletuskirja järgi ei ole PPA 

otsusel alates 29.03.2015 sõidukulu mitte kellelegi hüvitatud. Kas see oli/on õiguspärane, sõltub 

sellest, kas sõidukulu hüvitise asendanud oluline palgatõus ja regioonitasu oli/on iga piirivalvuri 

lõppsummana kokku sama suur või väiksem kui oleks sissetulek koos sõidukulu hüvitisega. Kui 

summa on väiksem, võib rääkida õiguspärase ootuse rikkumisest ja ametniku subjektiivse õiguse 

kahjustamisest. Palume seletuskirjas seda aspekti täiendavalt selgitada. 

 

Teenistusest vabastamine vanuse tõttu 
 

Palusime 2011
1
 ja 2015 analüüsida, kas kaasaja oludele ja vajadustele vastab lahendus, mis 

kohustab vabastama politseiametnikku ainuüksi 55a/60a vanuseks saamise tõttu. Leidsime, et on 

olemas isiku jaoks leebemaid alternatiive. Piirvanusesse jõudnud isiku puhul ei tule alati 

politseiülesannete täitmine täielikult keelata, kui ta on võimeline ülesandeid täitma. Ka 

siseminister kirjeldas 2009.a-l võimalust jätkata teenistust organisatsiooni sees muul 

ametikohal.
2
 PPVS § 96 lg 3 võimaldab teenistusaega pikendada ühe aasta kaupa kuni üldise 

vanaduspensioniea saabumiseni. Kriteeriumeid, millest lähtuda teenistusaja 

pikendamisel/pikendamata jätmisel, seaduses kirjas ei ole (vrdl vangistusseaduse § 152, kohtute 

seaduse § 99
1
). Palume kaaluda eelnõu raames ka selle probleemi lahendamist. 

 

Vabatahtlikuks merepäästjaks mittesaamine varasema karistamise tõttu 
 

PPVS § 108
7
 lg 1 p 2 keelab tunnustada vabatahtliku merepäästjana inimest, keda on karistatud 

tahtlikult toimepandud esimese astme kuriteo eest. Õiguskantsler leidis 29.04.2016 ja 18.10.2016 

Riigikogu poole pöördudes, et eluaegsed piirangud riigivõimu puutumuses olevatele 

tegevusaladele asumisele ei võimalda arvestada karistatud isikut ega tema toimepandud tegu. 

                                                 
1
 Õiguskantsleri 04.04.2011 kiri 6-1/110478/1101742 Siseministeeriumile 

2
 Siseministeeriumi 17.05.2009 kiri 3.1-11/3223.   

https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/708672de-0106-4c38-8175-954703564370
http://oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/politseiametnike_soidukulu_huvitamine.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/131122015029
http://oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/politseiametnike_teenistusest_vabastamine_piirvanuse_tottu.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/117122015096
https://www.riigiteataja.ee/akt/122062016022
https://www.riigiteataja.ee/akt/122062016022
http://oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/6iguskantsleri_ettepanek_nr_7_riigikogule.pdf
http://oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/avaliku_teenistuse_ametipiirangud_eelnous_268_se.pdf
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Kui ametisse võtja hinnangul vastab inimene kõikidele teenistuses esitatavatele nõuetele, sh 

õiguskuulekuse ja usaldusväärsuse nõudele (sh nt praeguseks dekriminaliseeritud või alaealisena 

toimepandud kuritegude puhul), on absoluutne teenistusse võtmist välistav piirang 

põhiseadusvastane. Riigikogus on arutamisel eelnõu (268 SE) põhiseadusvastasuse 

kõrvaldamiseks ametnike osas. Palume kaaluda ka PPVS § 108
7
 lg 1 p 2 muutmist, et luua erandi 

tegemise võimalus vabatahtlike merepäästjate puhul.
3
 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Helen Kranich  693 8446 

Helen.Kranich@oiguskantsler.ee 
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 Vt ka siseministri 06.07.2016 kiri nr 1-7/239-5. 

http://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/919a91b8-6251-4b8f-ac3c-e85fed6e8b97/Avaliku%20teenistuse%20seaduse,%20kohtute%20seaduse,%20politsei%20ja%20piirivalve%20seaduse%20ning%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seadus/

