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Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asja nr 5-19-40 kohta 
 

 

Austatud Riigikohtu esimees 

 

 

Leian, et justiitsministri 30.11.2000 määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ (VSKE) § 641 

punkt 31 on vastuolus Eesti Vabariigi põhiseadusega (PS). Kuni 30.09.2017 kehtinud regulatsioon 

juba tagas vanglas viibijate tervise kaitse.   

 

Ühtlasi teatan, et ei soovi asja arutamist suulises menetluses. 

 

 

I. VSKE § 641 p 31 asjassepuutuvus 

 

1. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse § 14 lõike 2 järgi peab säte, mille 

põhiseaduspärasust Riigikohus hindab, olema põhivaidluse lahendamisel asjassepuutuv.  

 

2. Kõnealusel juhul ei käi vaidlus üksnes suitsetatavate tubakatoodete keelamise üle. Vaidlustatud 

on ka Viru Vangla kodukorra sätted, mis keelavad vanglas suitsetamise. Kui VSKE § 641 punkt 

31 oleks põhiseadusega vastuolus, võiks tulemuseks olla, et tubakatooteid vanglas ei keelata või 

piiratakse nende valdamist senisest vähemal määral. Samas ei pruugi kaebaja siiski saada õigust 

suitsetada, kui ei tühistataks ka vangla kodukorra vaidlustatud punkte.  

 

3. Olukorras, kus menetluse esemeks oleva sätte põhiseadusele mittevastavuse korral ei pruugiks 

kohus saada muudel põhjustel asja teisiti otsustada, on Riigikohus pidanud asjassepuutuvaks sätet, 

mis koos muude põhjustega takistas asja teistsugust otsustamist.1  

 

4. Vangistusseaduse (VangS) § 2, § 4 ja § 105 lg 1 järgi võivad vanglas viibida kinnipeetavad ja 

vahistatud. Kinnipeetav on karistust kandev süüdimõistetu. Vahistatu vabadus on võetud 

kriminaalmenetluse ajal ja huvides. Kinnipeetava ja vahistatu õiguspärane suitsetamine on VSKE 

§ 641 punkti 31 kehtiva sõnastuse kohaselt sisuliselt välistatud. Suitsetatavaid tubakatooteid 

                                                 
1 Vt RKPJKo 16.11.2016, nr 3-4-1-2-16 p 90–92. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/101032019007
https://www.riigiteataja.ee/akt/115052015002
https://www.riigiteataja.ee/akt/107032019003?leiaKehtiv
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid/marksonastik?asjaNr=3-4-1-2-16
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valdamata ei saa neid ka suitsetada. Seega takistaks VSKE § 641 punkt 31 ikkagi asja teistsugust 

lahendamist ja säte on asjassepuutuv.  

 

 

II. VSKE § 641 p 31 põhiseaduspärasus 

 

5. VSKE § 641 punkt 31 piirab eeskätt kinnipeetava ja vahistatu omandiõigust (PS § 32 lg 2). VSKE 

muudatuste seletuskirja punktides 2.1.1, 2.1.2.1, 2.1.2.3, 2.3. ja 4 on korduvalt rõhutatud, et 

muudatuste eesmärk on suitsetamise täielik keelamine vanglas. Seda on VSKE § 641 punkti 31 

hindamisel tähtis meeles pidada.  

 

6. PS § 19 lõige 1 sätestab, et igaühel on õigus vabale eneseteostusele. Vaba eneseteostus  hõlmab 

ka suitsetamist. Kaitstud on isiku otsustamisvabadus, hoolimata sellest, millise kaaluga on valitud 

tegevus eneseteostuse jaoks või milline on moraalne hinnang valitud tegevusele.2  

 

8. PS § 19 lõikes 1 ja PS § 32 lõikes 2 on sätestatud nn lihtsa seadusereservatsiooniga põhiõigused, 

st üldjuhul võib neid põhiõigusi piirata mistahes eesmärgil, mis ei ole põhiseadusega vastuolus. 

Seega ei ole edaspidi põhjust neid rangelt eristada ja keskenduda saab omandiõiguse piirangule.  

  

9. Minister võib anda seaduse alusel ja täitmiseks määrusi (PS § 94 lg 2). Põhiõigusi piirav määrus 

peab olema antud vastava volitusnormi alusel ega tohi ületada volitusnormi piire (PS § 3 lg 1). 

 

10. Pole alust arvata, et VSKE § 641 punkt 31 oleks formaalselt põhiseadusega vastuolus, seega 

seda küsimust ei ole vaja põhjalikumalt käsitleda.  

 

11. Määruse materiaalse põhiseaduspärasuse hindamisel tuleb leida vastused küsimustele, kas 

normi andmiseks on olemas kohane volitusnorm, kas määruse andmisel on jäädud volitusnormi 

piiridesse ning on järgitud selle mõtet ja eesmärki. Samuti on küsimus, kas määruse sättel on 

legitiimne eesmärk ja kas säte on proportsionaalne (sobiv, vajalik ja mõõdukas soovitud eesmärgi 

suhtes).  

 

12. Suitsetatavaid tubakatooteid keelava VSKE § 641 punkti 31 redaktsioon on määruse kohaselt 

antud VangS § 15 lõike 3 ja § 105 lõike 2 alusel. VangS § 15 lõike 3 alusel asjade keelamise 

kriteeriumid on loetletud VangS § 15 lõikes 2.  

 

13. Määruse seletuskirja kohaselt on suitsetatavate tubakatoodete keelamise põhjuseks, et need 

võivad ohustada vangla julgeolekut või korda (VangS § 15 lg 2 p 3). Seletuskirjas rõhutatakse, et 

määruse eesmärk on tagada vanglas kinnipeetavate, vahistatute ja vanglateenistujate tervise kaitse 

ning julgeolek ja kord. Seletuskirja järgi aitab muudatus seda eesmärki täita ning võtta kasutusele 

õiguslikud abinõud inimeste tervise- ja haigestumisriskist lähtuva kahju ennetamiseks või 

leevendamiseks ning tubakatoodete ja nende tarvitamisega kaasneva julgeolekuohu 

vähendamiseks.  

 

14. Õiguskirjanduses avaldatud seisukohtade järgi hõlmab  VangS § 15 lõike 2 punktis 3 nimetatud 

vangla julgeolek ka ohud vanglas viibivate inimeste tervisele ning et mõistet „julgeolek“ tuleb 

                                                 
2 Ernits, M. Kommentaarid §-le 19. – Ü. Madise jt (toim). Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. 4., 

täiend. vlj. Tallinn 2017, 19 komm 6. 

https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/1a57ea75-8dcb-41bb-affa-102045283dc0
https://www.riigiteataja.ee/akt/111102016005
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/1a57ea75-8dcb-41bb-affa-102045283dc0
https://www.pohiseadus.ee/index.php?sid=1&ptid=24&p=19
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selle sätte kontekstis mõista üsna laialt.3 See võimaldab väita, et tubakatoodete kasutamise 

piiramise võib paigutada VangS § 15 lõike 2 punkti 3 mõjusfääri.  

15. Vangla on spetsiifiline keskkond, milles riigivõimu kohustused inimeste tervist kaitsta võivad 

olla teistsugused (sh ulatuslikumad) kui nt vabaduses viibijate puhul. Võttes isikult tema tahte 

vastaselt vabaduse, tekib avalikul võimul suurem kohustus kaitsta teda teiste isikute tekitatud 

kahjulike mõjude eest. Riigikohus on leidnud, et vangla peab kaitsma kinnipeetavat teise 

kinnipeetava suitsetamise kahjuliku mõju eest. Samuti on kohus  seostanud tubakasuitsu kahjuliku 

mõju meelevalda jätmist Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooni art 3 rikkumisega.4 

 

16. Seega on vanglas viibivate inimeste tervise kaitse suitsetajate tekitatud tubakasuitsu mõjude 

eest seostatav VangS § 15 lõike 2 punktis 3 sätestatuga. Inimese omandiõigust võib VangS § 15 

lõike 2 punkti 3 alusel piirata ka teiste isikute tervise kaitseks. Samuti võib teiste inimeste tervise 

kaitseks piirata PS § 19 lõikes 1 sätestatud õigust. 

 

17. See ei tähenda kaugeltki üksnes järeldust, et suitsetatavad tubakatooted tuleb täielikult keelata. 

Saab kehtestada ka piirangud, mis takistavad tubakatoodete hoidmist kambris või kohustavad neid 

hoiustama teatud kindlal viisil. See ei oleks tavatu. VangS § 15 alusel on vanglates seatud osalisi 

omandipiiranguid erinevatele asjadele. Näiteks on keelatud teatud viisil (vanglateenistuse 

vahenduseta) soetatud asjad või on seatud takistusi asjade valdamisele vangla territooriumil – nagu 

see oli sätestatud VSKE § 82 lõikes 3 kuni 30.09.2017 kehtinud redaktsioonis – st kinnipeetaval ei 

olnud õigust hoida enda juures tubakatooteid. Vanglateenistus võttis need hoiule ning väljastas 

vaid ajaks, mil kinnipeetaval või vahistatul oli õigus viibida kohtades, kus oli lubatud suitsetada. 

 

18. Küll aga ei anna VangS § 15 lõiked 2 ja 3 ministrile õigust piirata suitsetatavate tubakatoodete 

omandiõigust seetõttu, et kinnipeetava või vahistatu tervist ta enda suitsetamisharjumuse eest 

kaitsta või säästa tervishoiuteenustele kuluvat raha. See kujutaks endast liigset sekkumist PS § 19 

lõikes 1 sätestatud õigusse. Vangla ülesanded inimeste käitumise mõjutamisel, ent ka õigustus 

inimese õigustesse sekkuda tulenevad ennekõike VangS §-st 6. Selle järgi on vangistuse 

täideviimise eesmärk suunata kinnipeetav õiguskuulekalt käituma ja kaitsta õiguskorda. Peale selle 

peab vangla kaitsma vanglas viibivat süüdimõistetut või vahistatut ka teiste kinnipeetavate ja 

vahistatute käitumise eest, mis võib inimest piisavalt halvasti mõjutada.  

 

19.  Vangistuse täideviimise eesmärkidega on aga suitsetamise seosed peaaegu olematud. 

Suitsetamine ei ole teaduskirjanduses avaldatu põhjal järeldades kuritegeliku käitumise riskifaktor 

ega mõjuta tulevast õiguskuulekat käitumist.5 Samuti ei mõjuta erinevalt alkoholist ja 

narkootilistest ainetest tubaka suitsetamine inimese käitumist ega muuda seda ettearvamatuks ja 

ohtlikuks.  

 

20. Lisaks sellele, et tubaka suitsetamine ei ole kuritegeliku käitumise riskifaktor, on nüüdseks 

põhjust arvata, et vanglates suitsetamise täieliku keelamise mõju kestab enamasti vaid seni, kuni 

inimene on vanglas. Teaduskirjanduses avaldatud uuringutest nähtub, et enamik täieliku 

suitsetamiskeeluga kinnipidamisasutustest vabanenud inimestest jätkab suitsetamist otsekohe 

                                                 
3 P. Pikamäe. Kommentaarid §-le 15. – L. Madise, P. Pikamäe, J. Sootak. Vangistusseadus. Kommenteeritud 

väljaanne. Tallinn 2009, § 15, komm 3.2. 
4 RKHKm 22.05.2014, nr 3-3-1-30-14, p 10. 
5 Vt nt Andrews, D. A.; Bonta, J. The psychology of criminal conduct. 5th edition. Anderson Publishing 2010, lk 275; 

James, N. Risk and Needs Assessment in the Federal Prison System – Congressional Research Service, 10.07.2018, 

lk 6–7. 

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid/marksonastik?asjaNr=3-3-1-30-14
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pärast vabanemist (72%6). Esimestel nädalatel pärast vabanemist hakkab uuesti suitsetama ligi 

90% endistest kinnipeetavatest.7 Kaks kuud pärast vabanemist suitsetas Austraalias tehtud uuringu 

järgi 94% endistest kinnipeetavatest.8 USA-s tehtud uuringu kohaselt on kuus kuud pärast 

vabanemist endiste kinnipeetavate hulgas  mittesuitsetajaid kõigest alla 3%. Kogu elanikkonna 

hulgas on suitsetamisest edukalt loobunuid 4%.9 Seega ei mõjuta suitsetamise keelamine vanglas 

kuigivõrd positiivselt ka tubakasõltuvusest lõplikku vabanemist.  

 

21. Määruse sätte põhiseaduspärasuse üle otsustamisel tuleb hinnata ka selle proportsionaalsust, 

st kas valitud piirang üldse soodustab piirangu eesmärgi saavutamist ning kas eesmärgile võiks 

jõuda ka mõne teise, kuid isikut vähem koormava abinõuga, mis on vähemalt sama tõhus kui 

esimene. Samuti tuleb hinnata, kas põhiõigusse sekkumise ulatus ja intensiivsus vastab piirangu 

eesmärgi tähtsusele.10  

 

22. Suitsetatavate tubakatoodete täielik keelamine vähendab küll võimalust, et kinnipeetavad ja 

vahistatud vangla territooriumil tubakasuitsu tekitavad, see omakorda vähendab võimalust, et 

teised kinnipeetavad ja vahistatud ning vanglateenistujad vanglas tubakasuitsuga pisutki kokku 

puutuvad.  

 

23. Siiski ei ole tubakatoodete täielik keelamine inimesi kõige vähem koormavam ja samas 

tõhusaim abinõu seatud eesmärgi saavutamiseks. Juba vangla siseruumides suitsetamise 

keelamisega vähendati märgatavalt tubakasuitsust tingitud ohtu kinnipeetavate, vahistatute ja 

vanglaametnike tervisele. Samas jäi kinnipeetavatele ja vahistatutele võimalus teatud tingimustel 

suitsetada ja hoida tubakatooteid selleks ette nähtud kappides.  

 

24. Võib arvata, et pärast tubakatoodete täielikku keelamist muutuvad need küll raskemini 

kättesaadavaks, ent ilmselt ei tähenda see, et nende vanglasse sattumist ja seal kasutamist täielikult 

välditakse. Satub ju vanglatesse juba ammusest ajast kehtestatud keelust hoolimata ka narkootilisi 

aineid, alkohoolseid jooke, mobiiltelefone ja muid keelatud asju, mida vahistatud ja kinnipeetavad 

hoolimata sellest, et neid ei ole vanglas võimalik õiguspäraselt omandada, siiski on soetanud. 

Justiitsministeeriumi andmetel registreeriti 2016. aastal 36, 2017. aastal 32 ja 2018. aastal 58 

karistusseadustiku (KarS) § 331 sätestatud kuritegu (kinnipeetava, arestialuse või vahistatu poolt 

narkootilise või psühhotroopse aine valmistamine, omandamine, valdamine, või arsti 

ettekirjutuseta tarvitamine). KarS § 331 kirjeldatud ained on olnud vanglas keelatud aastakümneid.  

 

25. Seega on põhjust arvata, et kui vahistatul ja kinnipeetaval on tubakatooteid senisest raskem 

kätte saada, ei tähenda see, et neid vanglasse üldse ei või sattuda või et vanglas suitsetamine on 

välistatud. Vanglateenistus peab seega igal juhul rakendama läbiotsimist jms järelevalvemeetmeid, 

et leida ja vajadusel ära võtta keelatud asju. Seega ei pruugi vanglateenistus säästa ka 

märkimisväärselt ressursse sellega, et tubakatooted on raskesti kättesaadavad.  

                                                 
6 Puljević, C. (jt). „Relapse to smoking following release from smoke-free correctional facilities in Queensland, 

Australia“ – Drug and Alcohol Dependence, 187 (2018), lk 127–133. 
7 Clarke, J. G. (jt). „Working Inside for Smoking Elimination (Project W.I.S.E.) study design and rationale to prevent 

return to smoking after release from a smoke free prison“ – Clarke et al. BMC Public Health 2011, 11:767. 

Kättesaadav: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-11-767 (26.07.2019).  
8 Samas.  
9 Vt Lincoln, T. (jt). „Resumption of Smoking After Release From a Tobacco-Free Correctional Facility“ – Journal 

of Correctional Health Care, Volume 15 Number 3, juuli 2009, lk 190–196. 
10 Vt nt RKÜKo 21.01.2014, nr 3-4-1-17-13, p 32–35. 

https://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/registreeritud_kuriteod_2003-2018.xlsx
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-11-767
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-4-1-17-13
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26. 01.10.2017 jõustunud VSKE § 641 punktiga 31 on valitud lubatud eesmärgi saavutamiseks viis, 

mis jätab kinnipeetavad ja vahistatud suitsetamisvõimalusest ilma. See ei ole eesmärgi 

saavutamiseks kõiki asjassepuutuvaid inimesi kokkuvõttes kõige vähem koormav abinõu. Kuni 

30.09.2017 kehtinud reeglid arvestasid erinevaid huve märksa tasakaalustatumalt. Sellega oli 

täidetud eesmärk kaitsta vanglas viibijaid siseruumides leviva tubakasuitsu eest, kuid samas ei 

olnud kinnipeetavad ja vahistatud jäetud täiesti ilma võimalusest suitsetada. VSKE § 641 p 31 ei 

ole kooskõlas põhiseadusega, kuna  piirangu legitiimse eesmärgi saavutamiseks on võimalik 

kehtestada ka vähem intensiivseid kitsendusi.  

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 
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