
Siseministri 17.12.2010. a määruse nr 62 
„Lahkumisettekirjutuses esitatavate andmete loetelu ja 

lahkumisettekirjutuse vormi, sundtäitmise toimingu protokolli vormi ja 
selles esitavate andmete loetelu, reisidokumendi või isikut tõendava dokumendi 

hoiule võtmise korral isikule väljastatava tõendi vormi ja 
lahkumiskohustuse sundtäitmise korraldamise korra kehtestamine” 

lisa 2 
 
Ettekirjutus Eestist lahkumiseks nr (koheselt sundtäidetav) ____________ 
 
_______________________      _____________________ 
    ettekirjutuse tegemise kuupäev                              ettekirjutuse tegemise koht 
 
/Haldusorgani nimi/ , 
/Haldusorgani nimi/ 

____________________________________________________________________________ 
ettekirjutuse teinud ametniku ametinimetus, ees- ja perekonnanimi 

 
talle _____________________________________________ käskkirjaga antud volituste alusel, 
 
võttes aluseks ________________________________________________________________, 

välismaalase ees- ja perekonnanimi 
sündinud_____________________________________________________________________, 

sünniaeg ja -koht 
isikut tõendav dokument / muu dokument ___________________________________________ 

mittevajalik maha kriipsutada 

__________________________________________________  nr _______________________, 

välja antud ___________________________________________________________________  

kelle poolt 

_____________________ , ______________________________________________________, 
           väljaandmise kuupäev     millise riigi kodanik 

elukoht Eestis  ________________________________________________________________, 

elukoht asukohariigis  __________________________________________________________, 
 
leidis, 
et ___________________________________________________________________________ 

välismaalase ees- ja perekonnanimi 

viibib Eesti Vabariigis ilma seadusliku aluseta, rikkudes sellega väljasõidukohustuse ja 
sissesõidukeelu seaduse § 2 lg 1 sätteid ning tema suhtes ei ole tuvastatud väljasõidukohustuse 
ja sissesõidukeelu seaduse § 9 lg 1 loetletud asjaolusid 
 
ja juhindudes väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse § 72 lg ______________ 
o t s u s t a s: 
 
teha 
____________________________________________________________________________ 

välismaalase ees- ja perekonnanimi 

ettekirjutuse Eesti Vabariigist lahkumiseks koheselt, kuid mitte  hiljem kui 
_________________, 
 kuupäev 

ettekirjutus kuulub sundtäitmisele alates ______________, pärast  
              kuupäev 

nimetatud tähtaja saabumist saadetakse lahkumisettekirjutust mitte täitnud välismaalane 
vastavalt väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse § 14 lg 1 ja § 15 lg 1 Eesti 
Vabariigist välja. 
 



ja kohaldada 
_____________________________________________________________________________ 

välismaalase ees- ja perekonnanimi 
suhtes sissesõidukeeldu ____ aastaks ja ___ kuuks isiku lahkumiskohustuse täitmise 
päevast alates vastavalt väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse § 74 lg ____ 
 
_____________________________________________________________________________ 

sissesõidukeelu kohaldamise aluseks olevate asjaolude kirjeldus (täidetakse üksnes lühema kui 3 aastase keelu kohaldamisel) 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ettekirjutuse täitmise tagamiseks on lahkumisettekirjutuse saanud välismaalane kohustatud järgima 
järgmisi järelevalvemeetmeid: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Ettekirjutuse täitmise tagamiseks võib /Politseiasutuse nimi/ kohustada välismaalast alates 90. päevast otsuse 
tegemise päevast arvates tasuma sunniraha summas _____________ eurot,  alates ________________ 
                                                                                                                                                kuupäev 

Nimetatud välismaalane on kohustatud korraldama ka temaga koos Eesti Vabariigis viibiva 
alaealise/teovõimetu täisealise Eesti Vabariigist lahkumise: 

_____________________________________________________________________________ 
ees- ja perekonnanimi, sünniaeg 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
Käesoleva ettekirjutuse peale on õigus edasi kaevata halduskohtumenetluse seadustikus 
sätestatud korras _____________________________ kohtule kümne päeva jooksul 
                                       kohtu nimetus 
ettekirjutuse teatavaks tegemise päevast arvates. Ettekirjutuse vaidlustamine kohtus ei vabasta 
ettekirjutuse täitmise kohustusest.  
Ettekirjutus kehtib ettekirjutuse teatavaks tegemise päevast kuni ettekirjutuses välismaalasele 
pandud kohustuste täitmiseni või Eestis viibimisaluse saamiseni. 
 
___________________________________________ 
          ettekirjutuse teinud ametniku allkiri 
 
Olen ettekirjutuse kätte saanud, selle sisu ja tagajärgi on mulle arusaadavas keeles selgitatud. 

 
____________________________________________________________________________ 
  allkiri     ettekirjutuse kättesaamise kuupäev 
 
Ettekirjutus edastatud tähitud kirjaga  ______________________________________________ 
       kirja number, väljasaatmise kuupäev 
 




