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Sissesõidukeelu kehtivusaeg 

 

 

Austatud avaldaja 

 

Pöördusite õiguskantsleri poole sissesõidukeelu kehtestamise pärast. Politsei- ja Piirivalveamet 

(PPA) teatas Teile, et Teie suhtes oli kehtestatud sissesõidukeeld viieks aastaks, kuid Teie 

advokaadi teatel kehtis kohtu kinnitatud kompromissi kohaselt sissesõidukeeld üksnes neli kuud. 

Küsimus on Teile oluline, sest Eestis elab Teie laps. 

 

Asjaolude täpsustamisel selgus, et Teie suhtes kehtestatud sissesõidukeelu kehtivusaeg on 

lõppenud. Kahjuks jättis PPA täitmata sellekohase jõustunud kohtuotsuse, sest PPA ametnik ei 

teinud muudatusi vastavates andmebaasides.  

 

PPA poolt jõustunud kohtulahendi mittetäitmine oli õigusvastane. PPA esindaja teatas, et PPA 

muutis 23. veebruaril 2021. a sissesõidukeeldude riiklikus registris olevaid andmeid ja Teil on 

nüüd õigus Schengeni riikidesse siseneda.  

 

Sissesõidukeelu kehtestamise asjaolud 

 

PPA tegi Teile 11. septembril 2018. a ettekirjutuse Eestist lahkumiseks (ettekirjutus nr [ ]), 

kehtestades Teie suhtes sissesõidukeelu viieks aastaks.  

 

Tallinna Halduskohus tegi [ ] 2019 haldusasjas nr [ ] kohtumääruse, millega kinnitas 

kompromissi ning lõpetas kohtumenetluse. Kohtulahendiga kinnitatud kompromissi sisu oli 

järgmine:  

„- Kompromissi korras leppisid pooled kokku, et [ ] sissesõidukeelu pikkuseks on 4 kuud. 

Sissesõidukeelu alguse kuupäevaks on 04.08.2019. 

- Peale kompromissi kinnitava kohtumääruse saamist lõpetatakse [ ] sissesõidukeeld alates 

05.12.2019, kuna [ ] saadeti Eestist välja 04.08.2019. PPA kohustub taastama [ ] sissesõidu 

õiguse Schengeni riikidesse alates 05.12.2019. 

- Alates 05.12.2019 on [ ] õigus Eestisse tulla ja siin viibida kui tema teeb seda seaduslikul 

alusel. […]“ 

 

Kohtulahendite infosüsteemist nähtub, et see kohtumäärus on jõustunud. Seega lõppes Teie 

suhtes kehtestatud sissesõidukeeld 04.12.2019.  
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Kahjuks on selgunud, et PPA ametnik ei asunud seda kohtulahendit täitma ega teinud vajalikke 

muudatusi andmebaasides. Nii oli veel 18.02.2021 sissesõidukeeldude andmekogus avaldatud 

teave, et Teie suhtes kehtis sissesõidukeeld kuni 04.08.2024. Kuna andmeid andmebaasides ei 

muudetud, teatas ka PPA ametnik Teile 14.01.2021 vastuskirjas, et Teie suhtes kehtib 

sissesõidukeeld kuni 04.08.2024. PPA teatel ei tööta Teie menetlusega tegelenud ametnik enam 

PPA-s, mistõttu pole võimalik anda selle kohta rohkem selgitusi. 

 

On kahetsusväärne, et sissesõidukeeld jäi kehtima kauemaks, kui oli lubatud. Kui Teile tekitati 

selle olukorra tulemusena kahju, on Teil võimalik taotleda kahju hüvitamist riigivastutuse 

seaduse (RVastS) alusel. Kahju hüvitamiseks võite taotluse esitada kas PPA-le või kaebuse 

halduskohtule (RVastS § 17 lg 1).  

 

Täname pöördumise eest. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 

 

 

Lisa: tõlge inglise keelde; koopia Tallinna Halduskohtu [ ] määrusest  

Koopia: [ ], Politsei- ja Piirivalveamet 
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