Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 171 „Alkohoolse joogi jaemüügi õiguse
peatamine riigis tervikuna ajavahemikus kella 22.00 kuni 10.00“ muutmise seletuskiri
1. Sissejuhatus
Vabariigi Valitsus kehtestas 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 Eestis eriolukorra, mis lõppes
17. mail 2020. a. Avaliku korra tagamise huvides peatas Vabariigi Valitsus 17. märtsil 2020. a
korraldusega nr 80 eriolukorra ajaks alkohoolse joogi jaemüügi õiguse riigis tervikuna
ajavahemikus kella 22.00 kuni 10.00. Korralduse eesmärk on ennetada ja tõkestada COVID-19
haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 levikut. Eriolukorra lõppedes on endiselt oht
viiruse edasiseks levikuks. Kuna alkoholi tarvitamine muudab inimese käitumist, sh
vähendades ohutaju, soodustades riskikäitumist ning pikendades siseruumides viibimise aega,
mis võib suurendada viiruse levikut, siis on põhjendatud, et eriolukorra ajal kehtestatud piirang
jätkub ka pärast eriolukorra lõppu.
Käesoleva Vabariigi Valitsuse korraldusega muudetakse Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a
korraldust nr 171 ja täpsustatakse õigusselguse huvides sõnastust, et alkohoolse joogi jaemüügi
keeld hõlmab ka kohapeal tarbimist. Lisaks muudetakse korralduse kehtivusaega.
Korralduse on ette valmistanud MajandusRiigikantselei ametnikud.
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2. Selgitused eelnõu kohta
Eelnõuga täpsustatakse õigusselguse huvides, et alkohoolse joogi jaemüügi keeld hõlmab nii
alkohoolse joogi kaasamüüki kui ka jaemüüki kohapeal tarbimiseks.
Jaemüük on alkoholiseaduse (edaspidi AS) § 3 lõike 1 punkti 5 kohaselt alkoholi müügiks
pakkumine, müük või mis tahes võlaõigusliku lepingu sõlmimine või mis tahes õiguslikul alusel
majandustegevuse raames kättesaadavaks tegemine või üleandmine tarbijale
tarbijakaitseseaduse tähenduses.
AS § 40 lõige 1 sätestab loetelu müügikohtadest, kus alkohoolse joogi jaemüük on lubatud, nt
kauplused, toitlustusettevõtted, majutusettevõtted, etendusasutuse, rahvamaja või muuseumi
ruumid või territoorium, avalikud üritused, sõitjateveo teenuse osutamisel kasutatav vee- või
õhusõiduk jm.
Alkohoolse joogi jaemüük kella 22.00-st kuni 10.00-ni on juba praegu AS § 40 lõike 11 alusel
keelatud. Nimetatud keeld kehtib AS § 40 lõike 2 teise lause kohaselt ka § 40 lõikes 1 nimetatud
kohtadest alkohoolse joogi kaasamüügi kohta. Alkohoolse joogi jaemüügile kohapeal
tarbimiseks öisel ajal AS piiranguid ei sea (AS § 40 lg 2 ). Selle piirangu kehtestas Vabariigi
Valitsus pärast eriolukorda oma 16. mai 2020. a korraldusega nr 171. Selguse huvides ja
praktikas ilmneda võivate probleemide vältimiseks täpsustatakse korralduses, et alkohoolse
joogi jaemüügi keeld hõlmab ka jaemüüki kohapeal tarbimiseks.
Kehtiva korra kohaselt on alates 18. maist kuni 1. juulini 2020. a peatatud alkohoolse joogi
jaemüügi õigus riigis tervikuna ajavahemikus kella 22.00 kuni 10.00. Muudatusega
sätestatakse, et korraldus kehtib 31. maini 2020. a. Muudatus on kooskõlas ka Vabariigi
Valitsuse 16. mai 2020. a korralduses nr 172 tehtud muudatusega, mille kohaselt on lubatud
alates 1. juunist 2020. a toitlustusettevõtete tegevus piiranguteta.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide
Vabariigi Valitsusele 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks
pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse
halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse
teatavaks tegemisest.

