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Avavanglasse ümberpaigutamise tingimused 

 

 

Austatud [           ] 

 

 

Esitasite õiguskantslerile avalduse oma abikaasa [   ] avavanglasse ümberpaigutamise asjus. 

Selgitasite, et Viru Vangla administratsiooni teatel ei ole võimalik teda avavanglasse paigutada, 

sest Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) on algatanud 17.02.2021 menetluse tema pikaajalise 

elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamiseks.  

 

Teie abikaasa pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse algatamine ei 

takista avavanglasse ümberpaigutamise üle otsustamist. Tavaliselt tehakse otsus elamisloa 

kehtetuks tunnistamise kohta karistuse kandmise võimalikult hilises etapis, sest siis on võimalik 

hinnata karistuse mõju inimese käitumisele (karistuse eesmärkide saavutamist).  

 

Vangla selgitusel ei ole vangla veel andnud ametlikku seisukohta [  ] avavanglasse 

ümberpaigutamise kohta. Vangla selgituste kohaselt loetakse pikaajalise elaniku elamisloa 

kehtetuks tunnistamise menetluse algatamine automaatselt põgenemisohu aluseks. Selgitan, et 

pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse algatamist ei saa automaatselt 

lugeda põgenemisohu aluseks ja selle menetluse algatamine ei tohiks iseseisvalt takistada 

avavanglasse ümberpaigutamist. Põgenemisohu kindlakstegemiseks peab vangla hindama 

inimest ja tema käitumist iseloomustavaid asjaolusid.  

 

Seaduse kohaselt võib kinnipeetava avavanglasse ümber paigutada siis, kui tal on jäänud 

vanglakaristust kanda veel kuni 18 kuud. Teadaolevate andmete kohaselt ei ole Teie abikaasal 

see tähtaeg saabunud. Kui soovite selle kohta selgust, tuleks esitada vanglale selgitustaotlus või 

kirjalik taotlus avavanglasse ümberpaigutamise kohta. 

  

Pikaajalise elaniku elamisloa võib tunnistada kehtetuks vaid juhul, kui inimene kujutab ohtu 

avalikule korrale või julgeolekule. Kui pikaajalise elaniku elamisluba tunnistatakse kehtetuks, 

võib inimesel olla õigus saada tähtajaline elamisluba, nt arvestades tema peresidemeid. Ka hr [   ] 

elamisloata jätmine võib olla ebaproportsionaalne.  
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Asjaolud 

 

1. [   ] mõisteti süüdi karistusseadustiku § 422 lõike 2 punkti 1 ja § 4232 alusel. Ta mõisteti vangi 

4 aastaks ja 6 kuuks. Sellest karistusest arvestati maha eelvangistuses viibitud aeg, nii et 

lõplikuks karistusajaks jäi 4 aastat 4 kuud ja 19 päeva. [   ] kannab karistust alates 30.11.2020. 

Enne süüdimõistmist ei olnud teda varem karistatud. 

 

2. PPA algatas 17.02.2021 menetluse tema pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks 

tunnistamiseks. Teie teatel menetlus jätkub ning PPA on öelnud, et menetlusotsus tehakse 

karistuse kandmise võimalikult hilises staadiumis.  

 

3. Viru Vangla 12.01.2022 kirjas (nr 2-3/36363-2, 2-3/1099-2) on märgitud: „[…] kehtiva 

individuaalse täitmiskava kohaselt on [   ], avavangla võimaluse avanemise tingimuseks 

määratud sotsiaalprogrammi „Eluviisitreeningu“ ja vestluste probleemi lahendamise oskustest 

läbimine. Kinnipeetav läbinud sotsiaalprogrammi ning vestlused lõppesid 15.11.2021. Seega 

avanes kinnipeetaval 15.11.2021 võimalus avavanglasse ümberpaigutamiseks.“  

 

4. Viru Vangla vastas õiguskantsleri nõuniku järelepärimisele, et [   ] ei ole esitanud vanglale 

kirjalikku taotlust avavanglasse paigutamise kohta. Vangla teatel on ta küsinud selle kohta 

suuliselt enda inspektor-kontaktisikult. Inspektor-kontaktisik on talle vastanud, et kuna PPA on 

alustanud pikaajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlust, pole võimalik teda 

avavanglasse ümber paigutada.  

 

5. Viru Vangla selgitas, et kinnisest vanglast avavanglasse ümberpaigutamine on vangla 

kaalutlusotsus. Avavanglasse või kinnise vangla avavangla osakonda ümber paigutatav 

kinnipeetav ei tohi muu hulgas olla põgenemiskalduvustega. Vangla hinnangul on kinnipeetavad, 

kelle suhtes PPA on alustanud elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlust, suurema 

põgenemisriskiga. Seetõttu võib vangla teha kaalutlusotsuse mitte lubada avavanglasse 

kinnipeetavat, kelle suhtes PPA on alustanud elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse.  

 

Avavanglasse ümberpaigutamise tingimused 

 

6. Vangistusseaduse (VangS) § 20 lõige 2 sätestab, et kinnipeetava võib tema nõusolekul ümber 

paigutada avavanglasse, kui tema individuaalsest täitmiskavast selgub, et karistuse kandmine 

kinnises vanglas ei ole otstarbekas, kinnipeetava reaalselt ärakandmisele kuuluva vangistuse 

tähtaeg ei ületa ühte aastat või ärakandmata vangistus ei ületa 18 kuud ning kinnipeetava suhtes 

on piisavalt alust oletada, et ta ei pane toime uusi õigusrikkumisi. 

 

7. Sellest nähtub, et individuaalses täitmiskavas antud hinnang kinnises vanglas karistuse 

kandmise otstarbekusele on vaid üks avavanglasse paigutamise tingimus. Lisaks tuleb arvestada 

ärakandmata karistusaja pikkust.1 Kinnipeetava võib avavanglasse ümber paigutada siis, kui tal 

on jäänud vanglakaristust kanda veel kuni 18 kuud. Teadaolevate andmete järgi ei ole see tähtaeg 

saabunud. Niisiis peaks [   ] küsima vanglalt selgitust, mis ajast alates on tal võimalik taotleda 

avavanglasse ümberpaigutamist. 

 

8. Kinnisest vanglast avavanglasse ümberpaigutamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav 

minister (VangS § 20 lg 3). Justiitsministri 25.03.2008 määrusega nr 9 on kehtestatud 

„Täitmisplaan“. Täitmisplaani § 17 lõige 2 sätestab, et avavanglasse või kinnise vangla 

                                                 
1 Vt RKHKo 10.04.2019, 3-18-111/29, p 19. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/108072021015
https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=108072021015&id=119072011007
https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=108072021015&id=119072011007
https://www.riigiteataja.ee/akt/117092021002?dbNotReadOnly=true&RIIGITEATAJA_AADRESS=https%3A%2F%2Fwww.riigiteataja.ee&RIIGITEATAJA_AADRESS_HALDUS=https%3A%2F%2Fwww.riigiteataja.ee
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid/marksonastik?asjaNr=3-18-111/29
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avavangla osakonda ümber paigutatav kinnipeetav peab vastama muu hulgas järgmistele 

tingimustele: 

1) kinnipeetaval ei ole kehtivat distsiplinaarkaristust, mis oleks määratud töökohustuse 

täitmisest keeldumise, tubakatoodete või süütamisvahendite korra nõuete rikkumise, 

vanglateenistuse ametniku seaduslikule korraldusele mitteallumise eest, 

sidepidamisvahendite või nende tarvikute keelatuse eest või vangla kodukorras selleks 

mitte ettenähtud ajal ja kohas viibimise eest ning on piisavalt alust oletada, et kinnipeetav 

ei pane toime uut õiguserikkumist; 

2) kinnipeetav ei ole põgenemiskalduvustega; 

3) riskihinnangust tulenevalt puudub tugevdatud järelevalve vajadus; 

4) kinnipeetav ei ole kahtlustatav või süüdistatav kriminaalmenetluses; 

5) välismaalasest kinnipeetaval on elamisluba. 

 

9. Vangla peab seega hindama, kas kinnipeetav võib püüda põgeneda või mitte. Selgitan, et 

elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse algatamist ei saa automaatselt lugeda põgenemisohu 

aluseks. 

 

10. Inimesele ei saa tuleneda ebasoodsaid tagajärgi selle tõttu, et PPA on algatanud tema 

elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse. Haldusmenetluse algatamine ei saa luua eeldust, et 

selle kohta antakse haldusakt2 (st et pikaajalise elaniku elamisluba tunnistatakse kehtetuks). Kui 

välismaalane paneb Eestis toime kuriteo, kerkib kohe küsimus, kas on alust tema elamisluba 

kehtetuks tunnistada. Haldusmenetlus algatatakse selleks, et selgitada välja kõik asjaolud, mille 

alusel teha otsus, kas elamisloa kehtetuks tunnistamine on põhjendatud või mitte. Kuna see 

hinnang tugineb suures osas prognoosile, kas välismaalane võib olla edaspidi ühiskonnale ohtlik, 

tehakse see otsus üldjuhul karistuse kandmise võimalikult hilises etapis (vt lähemalt järgmine 

alajaotus).  

 

11. Seaduse kohaselt ei pea välismaalasel olema vanglas viibimise ajal (sh avavanglasse 

paigutamiseks) elamisluba. Kui elamisloa puudumist või selle kehtetuks tunnistamise menetluse 

algatamist võiks samastada põgenemisohuga, siis ei oleks suurel osal välismaalastest võimalik 

üldse taotleda avavanglasse ümberpaigutamist. Pealegi ei tähenda ka pikaajalise elaniku 

elamisloa kehtetuks tunnistamine automaatselt seda, et inimene saadetakse riigist välja. Seetõttu 

ei saa üksnes elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse algatamise põhjal anda hinnangut, et 

välismaalane võib püüda põgeneda. See hinnang tuleb kujundada inimest ja tema käitumist 

iseloomustavate asjaolude alusel. 

 

12. Ühtlasi selgitan, et määrus on vastuolus seaduse ja põhiseadusega osas, milles see näeb ette, 

et kinnipeetaval peab olema avavanglasse paigutamiseks elamisluba (määruse § 17 lg 2 p 5).  

 

13. Välismaalaste seaduse (VMS) § 43 lõige 3 näeb ette, et Eesti kinnipidamisasutuses viibiva 

kinnipeetava, vahistatu ja arestialuse Eestis viibimise seaduslik alus on sama paragrahvi lõike 1 

punktis 5 sätestatud seaduslik alus ja neil ei pea kinnipidamisasutuses viibimise ajal olema Eestis 

viibimiseks muud välismaalaste seaduses ega muus seaduses sätestatud seaduslikku alust. 

Välismaalase Eestis viibimise seaduslik alus on vahetult seadusest, kohtulahendist või 

haldusaktist tulenev õigus või kohustus Eestis viibida (VMS § 43 lg 1 p 5). Ka 

vangistusseadusest ei tulene nõuet, et avavanglasse paigutamiseks peaks välismaalasel olema 

elamisluba. 

 

                                                 
2 A. Aedmaa jt. Haldusmenetluse käsiraamat. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu 2004, lk 290. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/108072021017
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14. Ministri määrusega ei ole võimalik kehtestada nõuet, et välismaalasel peab olema 

avavanglasse paigutamiseks elamisluba. Õiguskantsler tegi 20.01.2015 justiitsministrile 

ettepaneku viia määrus kooskõlla seaduse ja põhiseadusega.3 Kahjuks ei ole justiitsminister seni 

määrust muutnud. Jätkame selles küsimuses suhtlust Justiitsministeeriumiga. 

 

15. Niisiis tuleks [   ]l välja selgitada, millal on võimalik ta avavanglasse ümber paigutada. Enne 

selle tähtaja saabumist tuleks tal esitada vanglale taotlus avavanglasse ümberpaigutamiseks, kui 

vangla ei algata ümberpaigutamise menetlust omal algatusel.4 

 

16. Seejärel peab vangla andma haldusakti avavanglasse paigutamise või sellest keeldumise 

kohta. Kui vangla keeldub inimest avavanglasse ümber paigutamast, võib inimene selle otsuse 

kohtus vaidlustada (enne seda tuleb läbi teha kohustuslik vaidemenetlus).  

 

17. Vajaduse korral on võimalik taotleda, et kohus algataks konkreetse kohtuasja raames 

põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse täitmisplaani § 17 lõike 2 punkti 5 suhtes. 

 

Karistatud välismaalase pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamine 

 

18. Riigikohus on korduvalt rõhutanud, et pikaajalise elaniku õiguslikku staatust puudutavates 

küsimustes tuleb välismaalaste seadust kohaldada koostoimes Euroopa Liidu õigusega. On 

oluline pidada silmas, et isegi kui on lubatav tunnistada kehtetuks pikaajalise elaniku elamisluba, 

ei tähenda see, et inimese võib saata riigist välja – tal võib olla õigus saada tähtajaline 

elamisluba. 

 

19. VMS § 241 lõike 1 punkti 2 kohaselt võib pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistada, 

kui välismaalane kujutab endast ohtu avalikule korrale ja julgeolekule.  

 

20. Nõukogu 25.11.2003 direktiivi 2003/109/EÜ, pikaajalistest elanikest kolmandate riikide 

kodanike staatuse kohta, artikli 9 lõike 3 alusel võivad liikmesriigid ette näha, et pikaajalisel 

elanikul ei ole õigust pikaajalise elaniku staatusele, kui ta kujutab ohtu avalikule korrale või 

julgeolekule, arvestades tema sooritatud õigusrikkumise kaalu, kuid selline oht ei ole 

väljasaatmise põhjuseks sama direktiivi artikli 12 tähenduses.  

 

21. Direktiivi artikli 12 lõike 1 järgi võib pikaajalise elaniku saata riigist välja üksnes siis, kui 

inimene kujutab tegelikku ja piisavalt suurt ohtu avalikule korrale ja julgeolekule. Lisaks tuleb 

otsustamisel arvestada muid asjaolusid: inimese vanust, kui kaua on inimene riigis elanud, 

millised võivad olla tema väljasaatmise tagajärjed inimesele endale ja tema pereliikmetele, 

samuti tema sidemeid elukohariigiga ja sidemete puudumist päritoluriigiga (art 12 lg 3). 

 

22. Riigikohus on selgitanud, et pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamine „eeldab 

esiteks, et kindlaks tehakse isikust lähtuv oht, ning teiseks tuleb otsustada, kas tuvastatud oht 

kaalub üles isiku huvi säilitada elamisluba (haldusasi nr 3-3-1-1-14, p 15). Kaalumisel 

arvestatakse välismaalase toime pandud õigusrikkumise raskust ja laadi, temaga seotud ohte, 

võttes arvesse välismaalase Eestis elamise kestust, välismaalase vanust, pikaajalise elaniku 

elamisloa kehtetuks tunnistamise tagajärgi välismaalase ja tema perekonnaliikmete jaoks ning 

sidemeid Eesti ja päritoluriigiga (VMS § 241 lg 3). Silmas tuleb pidada ka Euroopa Inimõiguste 

                                                 
3 Õiguskantsleri ettepaneku leiab õiguskantsleri veebilehelt: 

https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/6iguskantsleri_ettepanek_nr_32_justiitsministeeriu

mile_elamisloa_olemasolu_noue_avavanglasse_umberpaigutamise_eeldusena.pdf.  
4 RKHKo 10.04.2019, 3-18-111/29, p 15. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0109&from=et
https://rikos.rik.ee/?asjaNr=3-3-1-1-14
https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/6iguskantsleri_ettepanek_nr_32_justiitsministeeriumile_elamisloa_olemasolu_noue_avavanglasse_umberpaigutamise_eeldusena.pdf
https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/6iguskantsleri_ettepanek_nr_32_justiitsministeeriumile_elamisloa_olemasolu_noue_avavanglasse_umberpaigutamise_eeldusena.pdf
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid/marksonastik?asjaNr=3-18-111/29
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Kohtu praktikas väljakujunenud kriteeriume (vt pikemalt haldusasi nr 3-3-1-2-16, p-d 16 

ja 22)“.5  

 

23. Kui seni pikaajalise elaniku elamisluba omanud inimese väljasaatmine ei ole põhjendatud, on 

tal võimalik taotleda tähtajalist elamisluba.6 

 

24. Riigikohus selgitas, et inimesest lähtuva ohu hindamine on prognoosotsus, mille 

langetamiseks tuleb korrektselt kindlaks teha inimese elukäik, toime pandud õigusrikkumised ja 

tema käitumist karistuse kandmise ajal ja hiljem iseloomustavad asjaolud. PPA ei või pikaajalise 

elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise ja väljasaatmise otsustamisel tugineda pelgalt inimese 

süüdimõistmise faktile. Analüüsi põhjal tuleb esitada selged ja konkreetsed põhjendused, miks 

on õigusnormis sätestatud ohulävend ületatud. Hindamisel tuleb muu hulgas arvestada, kuidas on 

inimene käitunud karistuse kandmise ajal. See ei ole küll ainumäärav, kuid on üks asjaoludest, 

mis võib kinnitada, et vangistus on täitnud oma eesmärgi ja on mõjutanud inimest elama 

õiguskuulekat elu. Seetõttu tehakse otsus elamisloa kehtetuks tunnistamise kohta karistuse 

kandmise võimalikult hilises etapis. Inimesest lähtuva ohu hindamisel võetakse arvesse ka tema 

toimepandud süüteo liiki ning kas süüteod on kordunud.7 

 

25. Niisiis peab PPA enne [   ] pikaajalise elaniku elamisloa kohta otsuse tegemist hindama, kas 

ta võib ohustada avalikku korda ja julgeolekut. Isegi juhul, kui tema pikaajalise elaniku 

elamisluba tunnistatakse kehtetuks, võib tal olla võimalik taotleda tähtajalist elamisluba. 

Teadaolevate asjaolude valguses oleks [   ] riigist väljasaatmine ebaproportsionaalne, arvestades 

süüteo iseloomu ning perekondlikke sidemeid.  

 

26. Kui PPA tunnistab inimese pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks, on võimalik see otsus 

vaidlustada kohtus. Kohtusse tuleks pöörduda ka siis, kui PPA tunnistab pikaajalise elaniku 

elamisloa kehtetuks, kuid keeldub väljastamast inimesele tähtajalist elamisluba ja teeb 

ettekirjutuse tema Eestist väljasaatmiseks.  

 

27. Tuleb silmas pidada, et kui PPA tunnistab pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks, kuid 

väljastab talle tähtajalise elamisloa, ei laiene inimese suhtes edaspidi enam sama kõrgendatud 

kaitse määr väljasaatmise eest nagu pikaajalise elamisloaga inimestel.8 Ometi peab PPA ka 

tähtajalise elamisloaga inimese väljasaatmise üle otsustades arvestama inimese põhiõigusi (sh 

perekonnapõhiõigust). 

 

Loodan, et neist selgitustest on abi. 

 

Lugupidamisega 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 

 

 

Koopia: Viru Vangla 

 
Kristiina Albi 693 8404, Kristiina.Albi@oiguskantsler.ee 

                                                 
5 RKHKo 10.02.2019, 3-17-1545/81, p 15.  
6 Samas, p 20.  
7 Samas, p 27.  
8 Samas, p 36. 

https://rikos.rik.ee/?asjaNr=3-3-1-2-16
https://rikos.rik.ee/?asjaNr=3-17-1545/81

