Õiguskantsleri Kantselei
info@oiguskantsler.ee

Teie 07.07.2020
Meie 14.08.2020

nr 6-7/201158/2003923
nr 10-2/4285

Teabe edastamine
Küsisite justiitsministri kui õigusakti andja tõlgendust justiitsministri 30.11.2000. a määruse nr 72
„Vangla sisekorraeeskiri“ (VSkE) § 31 lõike 3 kohta. Vastuseks selgitan järgmist.
Kinnipeetava lühiajalise kokkusaamise õigust reguleerib VangS § 24, mis sätestab, kellega võib
kinnipeetav kokku saada, kokkusaamise kestust, aluseid kokkusaamiseks loa andmisest
keeldumiseks ning sisaldab pädevust reguleerida kokkusaamiste korda vangla sisekorraeeskirjades.
Lühiajaliselt võib kinnipeetav saada kokku perekonnaliikmete ja teiste isikutega, kelle maine osas ei
ole vanglateenistusel põhjendatud kahtlusi. VangS § 24 lõikest 11 tulenevalt tuleb vanglal
kokkusaamise lubamisest keelduda, kui kokkusaamine ei ole kooskõlas vangistuse täideviimise
eesmärkidega, kui kokkusaamine võib ohustada vangla julgeolekut või korda, kui kokkusaaja maines
on alust kahelda või kui kokkusaamine võib ohustada kokkusaaja või kinnipeetava tervist ja heaolu.
Alaealise lapsega kokkusaamise lubamise otsustamisel tuleb vanglal selgitada välja asjaolud, mis on
vajalikud selleks, et hinnata, ega kokkusaamine ei kahjusta kuidagi lapse õigusi, tema tervist ja heaolu.
Seda eesmärki on seadusandja pidanud silmas VangS § 24 lõike 11 punkti 4 kehtestamisel. Juhul kui
kokkusaamine võib ohustada lapse tervist ja heaolu, siis ei ole seadusandja kaalutlusõigust ette
näinud ning vangla on kohustatud lapse õiguste kaitseks kokkusaamisest keelduma.
VSkE § 31 lõike 3 kuni 31.12.2014. a kehtinud sõnastuse järgi võimaldati kinnipeetavale
kokkusaamine korraga kuni kahe isikuga. Lõike teise lause järgi, kui kokkusaaja on täiskasvanu,
lubatakse tal kaasa võtta alaealisi lapsi vanglateenistusega eelnevalt kooskõlastatud arvul. Alates
01.01.2015. a kehtiva VSkE § 31 lõike 3 sõnastuse kohaselt võimaldatakse kinnipeetavale
kokkusaamine korraga kuni kahe täisealise isikuga. Täisealisel kokkusaajal lubatakse kaasa võtta
alaealisi lapsi vanglateenistusega eelnevalt kooskõlastatud arvul. Määruse eelnõu seletuskirja1
kohaselt ei muudetud kokkusaamise põhimõtteid, vaid parandati sätte sõnastust õigusselguse
tagamiseks.
VSkE § 31 lõige 3 piirab ühele lühiajalisel kokkusaamisele korraga lubatavate täisealistest
kokkusaajate arvu. Kui palju lapsi lubatakse korraga kokkusaamisele, otsustab vangla. Seetõttu paneb
norm vangiga kokku saamist taotlevale täiskasvanule kohustuse kooskõlastada temaga kaasa
tulevate laste arv eelnevalt vanglaga. Kokkusaamisele tulevate täiskasvanud isikute arv on
kehtestatud selleks, et kokkusaajaid tuleks vanglasse korraga mõistlik arv arvestades
kokkusaamisruumide suurust ja kokkusaamise üldist korraldust. Kokkusaamisega kaasnevad
julgeoleku tagamiseks vajalikud toimingud ja nii on võimalik tagada kokkusaamise korraldus vanglas
võimalikult optimaalsemalt. VSkE kõnealune säte aga ei sisalda keeldu lubada alaealist üksinda
lühiajalisele kokkusaamisele ning ei reguleeri seda küsimust.

Määrus ja seletuskiri on avalikustatud Justiitsministeeriumi dokumendiregistris.
https://adr.rik.ee/jm/dokument/7374604
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