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Liikumispiirang pärast välisriigist naasmist

Lugupeetud avaldaja
Küsisite, kas võib pidada õiguspäraseks kooli nõuet, et välisriigis käinud laps ei tohi 14 päeva
jooksul kooli minna. Teie sõnul oli niisugusest nõudest juttu [ ] Gümnaasiumi [ ] lastevanemate
koosolekul [ ]. septembril 2020. Samuti palusite õiguskantsleri hinnangut, kas Vabariigi
Valitsuse korraldus „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning
avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ (edaspidi Vabariigi
Valitsuse korraldus) ja nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus on põhiseaduspärased.
Ka kooliõpilaste liikumispiirangute kohta käib Vabariigi Valitsuse eelviidatud korraldus. Selle
punkti 1 kohaselt peab välisriigist Eestisse saabunud inimene alates Eestisse jõudmisest 14
kalendripäeva jooksul püsima oma elukohas. Kahenädalast tähtaega saab paari päeva võrra
lühendada kahe vähemalt nädalase vahega tehtud negatiivse koroonatestiga. Korralduse punkt 2
ütleb, et liikumispiirangust vabanevad need, kes on teinud:
1) Eestisse saabumisel viivitamatult koroonaviiruse SARS-CoV-2 esimese testi ning
selle testi tulemus on olnud negatiivne ja
2) mitte varem kui seitsmendal päeval pärast esimese testi tulemuse teadasaamist
teise testi, mille tulemus on olnud samuti negatiivne või kui arst on tunnistanud
inimese nakkusohutuks.
Kohe peale esimese testi tulemuse selgumist ei tohi õpilane kooli minna, ära tuleb oodata ka
teise testi vastus. Korralduse järgi ei rakendata liikumispiirangut, kui inimene saabub Eestisse
madala nakatumisohuga riikidest. Neid maid on väga vähe ja nende nimekirja uuendatakse igal
nädalal Välisministeeriumi veebilehel.
Palusime Teie lapse koolil selgitada, milliseid piiranguid rakendatakse õpilase suhtes, kes naaseb
välisriigist, ning milliseid selgitusi jagati selles asjas lapsevanematele. Kool kinnitas, et vastavalt
septembrikuus kehtinud Vabariigi Valitsuse korraldusele võis laps naasta kooli, kui tema
kordustest osutus negatiivseks. Direktor möönis, et kuna kool selgitas vanematele eelkõige
reisimisega kaasneda võivat kahenädalase eneseisolatsiooni nõuet, võis see osale
lapsevanematest jätta vale mulje nagu tuleks õpilasel ka testimise korral jääda eneseisolatsiooni.
Kool lubas edaspidi reisimisega seotud piirangute selgitamisel lähtuda kehtivast Vabariigi
Valitsuse korraldusest.
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Niisiis, seda, kas välisriigist naasnud laps tohib kooli tulla, otsustab kool kehtivast Vabariigi
Valitsuse korraldusest lähtudes. Nõnda toimib kool õiguspäraselt.
Vabariigi Valitsuse korralduse seaduselevastavuse küsimuses on Teil õigus pöörduda
halduskohtusse (õiguskantsleri seaduse § 25 lg 3 p 4). Täpsema info kohtusse pöördumise kohta
leiate kohtute kodulehelt.
Vabariigi Valitsuse kõnealune korraldus on haldusõiguse mõttes üldkorraldus (st tegu pole
õigustloova aktiga nagu seadus või määrus). Riigikohtu praktika järgi saab üldkorralduse
halduskohtus vaidlustada 30 päeva jooksul pärast mõju ilmnemist (nt kohustus jääda
eneseisolatsiooni, keeld naasta kooli). Õiguste tõhusaks kaitsmiseks tuleks koos üldkorralduse
vaidlustamisega halduskohtus vaidlustada ka Teie või Teie lapse suhtes tehtud kooli otsus
(haldusõiguse mõistes toiming või haldusakt).
Kohus tunnistab õigusvastase üldkorralduse kehtetuks ja kohtu otsus on kohustuslik kõigile.
Õiguskantsler saab anda hinnangu korralduse sätete põhiseaduspärasuse kohta, kuid ei saa
korraldust ega selle sätteid kehtetuks tunnistada.
Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse sätete põhiseaduspärasust saab kohus hinnata sama
haldusasja raames. Kohus jätab kohtuasja lahendamisel kohaldamata mis tahes asjassepuutuva
seaduse sätte ja tunnistab selle põhiseadusega vastuolus olevaks ning edastab seejärel vastava
otsuse või määruse Riigikohtule.
Loodan, et selgitus on Teile abiks.
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