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8. alljaotis 

Tähtajaline elamisluba kaaluka avaliku huvi korral 

 

 

§ 203. Kaaluka avaliku huvi korral antava tähtajalise elamisloa juhud 

 

Välismaalasele võib tähtajalise elamisloa anda kaaluka avaliku huvi korral (edaspidi 

tähtajaline elamisluba kaaluka avaliku huvi korral) kuriteo tõendamiseseme asjaolude 

selgitamisele kaasaaitamiseks, kui ta on: 

1) kannatanu või tunnistaja kriminaalmenetluses, mille esemeks on inimkaubandusega seotud 

kuritegu nõukogu raamotsuse 2002/629/JSK inimkaubanduse vastu võitlemise kohta (EÜT L 

203, 1.08.2002, lk 1–4) tähenduses; 

2) eelnevalt kaasa aidanud kuriteo tõendamiseseme asjaolude selgitamisele või andnud 

nõusoleku seda teha ja 

3) katkestanud kõik suhted isikutega, keda kahtlustatakse või süüdistatakse kuriteo 

toimepanemises. 

 

§ 204. Välismaalase teavitamine 

 

Kaaluka avaliku huvi korral elamisloa andmise puhul teavitab prokuratuur või prokuratuuri 

korraldusel uurimisasutus välismaalast käesoleva alljaotise alusel kaaluka avaliku huvi korral 

tähtajalise elamisloa andmise võimalusest ja tingimustest. 

 

§ 205. Järelemõtlemisaeg 

 

Prokuratuuri otsusel antakse välismaalasele järelemõtlemisaega 30–60 kalendripäeva hetkest, 

kui teda teavitatakse kaaluka avaliku huvi korral tähtajalise elamisloa andmise võimalusest ja 

tingimustest, et võimaldada välismaalasel jõuda otsusele, kas ta soovib kuriteo 

tõendamiseseme asjaolude selgitamisele kaasa aidata. 

 

§ 206. Järelemõtlemisaja kehtetuks tunnistamine 

 

(1) Prokuratuur võib otsuse välismaalasele antud järelemõtlemisaja kohta ennetähtaegselt 

kehtetuks tunnistada, kui välismaalane on vabatahtlikult ja omal initsiatiivil loonud uuesti 

kontaktid isikuga, keda kahtlustatakse või süüdistatakse kuriteo toimepanemises, või 

välismaalane kujutab endast ohtu avalikule korrale või riigi julgeolekule. 

(2) Järelemõtlemisaja otsuse kehtetuks tunnistamist ei põhjendata. 

(3) Järelemõtlemisaja otsuse kehtetuks tunnistamisel viiakse välismaalase lahkumiskohustus 

viivitamata täide väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduses sätestatud korras. 

 

§ 207. Kaaluka avaliku huvi korral tähtajalise elamisloa andmise tingimused 

 

(1) Tähtajaline elamisluba kaaluka avaliku huvi korral antakse juhul, kui välismaalase puhul 

on täidetud käesolevas jaotises sätestatud tähtajalise elamisloa andmise tingimused ja 

välismaalane ei kujuta endast ohtu avalikule korrale või riigi julgeolekule. 



(2) Alaealisele või piiratud teovõimega isikule võib anda elamisloa kaaluka avaliku huvi 

olemasolu korral, kui elamisloa andmine on kooskõlas tema õiguste ja huvidega. 

 

§ 208. Kaaluka avaliku huvi korral antava tähtajalise elamisloa kehtivusaeg 

 

(1) Tähtajaline elamisluba kaaluka avaliku huvi korral antakse prokuratuuri taotluses 

nimetatud tähtajaks, kuid mitte kauemaks kui üheks aastaks. 

(2) Tähtajalist elamisluba kaaluka avaliku huvi korral pikendatakse prokuratuuri taotluses 

nimetatud tähtajaks, kuid mitte kauemaks kui üheks aastaks korraga. 

 

§ 209. Kaaluka avaliku huvi korral antava tähtajalise elamisloa pikendamise tingimused 

 

(1) Tähtajalist elamisluba kaaluka avaliku huvi korral pikendatakse, kui nimetatud elamisloa 

andmise aluseks olnud asjaolud on säilinud. 

(2) Kaaluka avaliku huvi korral tähtajalise elamisloa pikendamiseks on nõutav prokuratuuri 

taotlus ja välismaalase kirjalik nõusolek. 

 

§ 210. Kaaluka avaliku huvi korral antud tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamine 

 

(1) Tähtajalise elamisloa kaaluka avaliku huvi korral võib kehtetuks tunnistada: 

1) kriminaalmenetluse lõpetamisel; 

2) kui välismaalane on loobunud kuriteo tõendamiseseme asjaolude selgitamisele 

kaasaaitamisest või on vabatahtlikult taastanud suhted isikuga, kes on kuriteos kahtlustatav 

või süüdistatav, või 

3) kui välismaalane kujutab endast ohtu avalikule korrale või riigi julgeolekule. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatud juhul tunnistatakse tähtajaline 

elamisluba kaaluka avaliku huvi korral kehtetuks prokuratuuri ettepanekul. 

 

Täisversiooni inimkaubandusega seotud seadusandlusest vaata siit 
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