
EELNÕU 

01.04.2022 

 

Vangistusseaduse, karistusseadustiku, kriminaalhooldusseaduse 

ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu 

 

§ 1. Vangistusseaduse muutmine 

 

Vangistusseaduses tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 11 lõiget 4 täiendatakse teise ja kolmanda lausega järgmises sõnastuses: 

„Turvalise tehnilise võimekuse olemasolu korral võib vangla võimaldada vaiete, taotluste ja 

muude pöördumiste koostamist ning esitamist kirjaliku vormi asemel elektroonilises vormis. 

Elektroonilises vormis esitatud vaie, taotlus või muu pöördumine kinnitatakse 

elektrooniliselt.“; 

2) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses: 

„(10) Kinnipeetav kinnitab käesolevas seaduses sätestatud juhtudel dokumentide kättesaamise 

või nendega tutvumise allkirjaga. Turvalise tehnilise võimekuse olemasolu korral võib 

vanglateenistus lubada kinnipeetaval haldusaktide ja muude dokumentide kättesaamist või 

nendega tutvumist kinnitada ka elektrooniliselt.“; 

3) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses: 

„(3) Kinnipeetava võib kohtumenetluse või kohtueelse menetluse toimingute tegemiseks 

paigutada ka arestimajja. Kinnipeetav paigutatakse arestimajast tagasi vanglasse esimesel 

võimalusel.“; 

4) paragrahvi 14 lõikes 1, § 37 lõikes 3, § 47 lõigetes 2 ja 3, § 48 lõikes 2, § 52 lõikes 2, § 53 

lõikes 2, § 671 lõikes 1 ja § 93 lõikes 6 asendatakse sõna „arst“ sõnaga „tervishoiutöötaja“ 

vastavas käändes; 

5) paragrahvi 15 lõiget 3 täiendatakse pärast sõnu „hoiule võetavate asjade“ sõnadega „ning 

isikut tõendavate dokumentide“; 

6) paragrahvi 16 lõike 4 teine lause tunnistatakse kehtetuks; 

7) paragrahv 17 tunnistatakse kehtetuks; 

8) paragrahvi 18 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks; 

9) paragrahvi 18 lõikes 7 asendatakse sõna „sundi“ sõnadega „vahetut sundi“; 

10) paragrahvi 181 lõikest 4 jäetakse välja sõnad „ning lisab selle kinnipeetava isiklikku 

toimikusse“; 

11) paragrahvi 20 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Kinnipeetava võib tema nõusolekul ümber paigutada avavanglasse, kui on piisavalt alust 

oletada, et kinnipeetav ei pane toime uusi õiguserikkumisi, ja kui: 



1) kinnipeetava individuaalsest täitmiskavast selgub, et karistuse kandmine kinnises vanglas ei 

ole otstarbekas, või 

2) kinnipeetava poolt reaalselt ärakandmisele kuuluva vangistuse tähtaeg ei ületa ühte aastat 

või ärakandmata vangistus ei ületa 18 kuud.“; 

12) paragrahvi 24 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: 

„Turvalise tehnilise võimekuse olemasolu korral võib vanglateenistus võimaldada lühiajalist 

kokkusaamist telesilla vahendusel.“; 

13) paragrahvi 24 lõikes 2 asendatakse sõna „kolm“ sõnaga „neli“; 

14) paragrahvi 24 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(4) Vanglateenistus võimaldab distsiplinaarkaristuse kandmiseks kartserisse paigutatud 

kinnipeetavale lühiajalisi kokkusaamisi pereliikmetega, kui kinnipeetava kokkusaamisi ei ole 

käesoleva seaduse § 651 lõike 4 alusel piiratud.“; 

15) paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses: 

„(5) Kui käesoleva seaduse alusel võimaldatakse lühiajalist kokkusaamist telesilla vahendusel, 

on vanglateenistusel õigus kokkusaamise võimaldamiseks nõuda ja töödelda järgmisi andmeid: 

1) kokkusaamiseks kasutatava seadme internetiaadress; 

2) kokkusaaja või kokkusaajate ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, autenditud 

kasutaja identifikaator, autentimise aeg, mobiil-ID-ga autentimise korral mobiiltelefoni 

number; 

3) kõne identifikaator; 

4) ühenduse loomise katse aeg; 

5) ühenduse algusaeg; 

6) ühenduse lõppaeg; 

7) ühenduse kestus; 

8) ühenduse loomise ebaõnnestumise või ühenduse katkemise korral selle aeg ja põhjus.“; 

16) paragrahvi 25 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  

„(3) Pikaajalisi kokkusaamisi ei võimaldata avavanglas viibivale kinnipeetavale. 

Vanglateenistus võimaldab distsiplinaarkaristuse kandmiseks kartserisse paigutatud 

kinnipeetavale pikaajalisi kokkusaamisi pereliikmetega, kui kinnipeetava kokkusaamisi ei ole 

käesoleva seaduse § 651 lõike 4 alusel piiratud.“; 

17) paragrahvi 26 lõiget 1 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses: 

„Turvalise tehnilise võimekuse olemasolu korral võib vanglateenistus võimaldada 

kokkusaamist telesilla vahendusel.“; 

18) paragrahvi 27 lõike 2 esimeses lauses ja § 94 lõikes 3 asendatakse sõna „juuresolekul“ 

sõnadega „järelevalve all“; 

19) paragrahvi 27 lõike 3 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 



„Kinnipeetava kokkusaamise kaitsjaga võib katkestada vanglas keelatud eseme või aine 

üleandmise takistamiseks ning isiku elu ja tervise kaitseks.“; 

20) paragrahvi 28 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  

„(1) Kinnipeetaval on õigus kirjavahetusele ja telefoni, välja arvatud mobiiltelefoni 

kasutamisele, kui selleks on turvalised tehnilised tingimused ning käesolev seadus ei sätesta 

teisiti. Vangla võib avavangla kinnipeetavale vanglaväliseks kasutamiseks väljastada 

mobiiltelefoni, mille kohta on vanglateenistusel õiguskorra kaitsmise ja vangla julgeoleku 

tagamise kaalutlusel õigus koguda ja töödelda elektroonilise side seaduse §-s 1111 sätestatud 

andmeid. Kirjavahetuse ja telefoni kasutamise täpsemad nõuded kehtestab valdkonna eest 

vastutav minister määrusega.“; 

21) paragrahvi 28 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: 

„Kinnipeetava õiguskantslerile, vanglale, Presidendi Kantseleile, prokurörile, uurijale, 

vanglakomisjonile ja kohtule adresseeritud kirjad saadetakse vangla kulul.“; 

22) seadust täiendatakse §-ga 281 järgmises sõnastuses: 

„§ 281. Kinnipeetava pakid  

(1) Kinnipeetaval on lubatud saada ja saata pakke. Paki sisu kontrollib vanglateenistus enne 

selle üleandmist kinnipeetavale tema juuresolekul. Kinnipeetavale paki saatmine on lubatud 

üksnes vanglale eelnevalt digitaalselt allkirjastatud teavituse saatmise korral või tuues paki 

isiklikult vanglasse.  

(2) Pakkide saatmise ja saamise täpne kord, pakis lubatud esemete ja ainete loetelu, samuti 

keelatud esemete konfiskeerimise või hävitamise kord sätestatakse vangla sisekorraeeskirjas. 

(3) Vanglateenistus võib lubada täiendavalt aineid ja esemeid, mis ei ole pakis lubatud ainete 

ja esemete loetelus, kuid mida on otstarbekas kinnipeetavale väljastada ja mis ei ohusta vangla 

julgeolekut. 

(4) Kinnipeetaval ei ole lubatud saata pakke teisele kinnipeetavale.“; 

23) paragrahvi 30 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „vanglateenistuse“ sõnadega „või oma riigi 

konsulaartöötaja“; 

24) paragrahvi 311 tekst loetakse lõikeks 1 ja lõige muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Kinnipeetaval ei ole lubatud kasutada internetti, välja arvatud vanglateenistuse poolt 

selleks kohandatud arvutites või muudes seadmetes, mille kaudu on vanglateenistuse 

järelevalve all võimaldatud juurdepääs ametlikele õigusaktide andmebaasidele, kohtulahendite 

registrile, Riigikogu veebilehele ja õiguskantsleri veebilehele, samuti käesolevas seaduses 

sätestatud muudel juhtudel. Kinnipeetaval on keelatud juurdepääs veebilehe osale, mis 

võimaldab elektroonilist suhtlemist, kui käesolev seadus ei sätesta teisiti.“; 

25) paragrahvi 311 täiendatakse lõigetega 2−6 järgmises sõnastuses: 

„(2) Turvalise tehnilise võimekuse olemasolu korral võib vangla lubada pöördumiste 

edastamist riigiasutustele. 

(3) Kinnipeetaval, kes on kohtumenetluses või kohtueelses menetluses osaline, on lubatud 

turvalise tehnilise võimekuse olemasolu korral vanglateenistuse poolt kohandatud arvutis või 
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muus seadmes kasutada internetti menetlusdokumentidega tutvumiseks, samuti nende 

koostamiseks ning edastamiseks kinnipeetavale kohandatud e-toimiku süsteemis. 

(4) Turvalise tehnilise võimekuse olemasolu korral võib vanglateenistus võimaldada isikul 

tutvuda veebilahenduse kaudu tema kohta vangiregistrisse kogutud teabega, välja arvatud 

teabega, mis ei kuulu avaldamisele käesoleva seaduse § 52 lõike 6 alusel. 

(5) Avavanglas karistust kandvatel kinnipeetavatel on lisaks  käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 

2 sätestatule lubatud kasutada internetti ka seoses õppimise ja töötamisega käesoleva seaduse 

tähenduses, samuti vangla korraldatavates taasühiskonnastavates tegevustes. 

(6) Vanglateenistusel on õigus kinnipeetavale käesolevas paragrahvis sätestatud õiguse 

tagamiseks töödelda kinnipeetava nõusolekul tema näokujutise või sõrmejälje andmeid. 

Kinnipeetava keeldumise korral eelnimetatud isikuandmete töötlemisest autendib kinnipeetava 

vanglateenistuse ametnik.“; 

26) paragrahvi 32 lõike 5 esimest lauset täiendatakse pärast sõnu „vanglateenistuse ametnik“ 

sõnadega „sõltumata käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud piirangutest“; 

27) paragrahvi 321 lõikest 3 jäetakse välja sõnad „ning lisab selle kinnipeetava isiklikku 

toimikusse“; 

28) paragrahvi 321 lõike 31 kolmas lause tunnistatakse kehtetuks; 

29) paragrahvi 33 lõiget 2 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses: 

„Kui kinnipeetaval puudub raha väljaviimise eest tasumiseks, võib kinnipeetava väljaviimise 

kulud jätta riigi kanda.“; 

30) paragrahvi 34 lõike 4 esimesest lausest jäetakse välja sõnad „tema soovil“; 

31) paragrahvi 44 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  

„(4) Kinnipeetava soovil võib vabanemistoetust hoiustada käesoleva paragrahvi lõikes 3 

sätestatust suuremas summas, samuti kasutada tema vanglasiseseks kasutamiseks jäetud 

summasid rahaliste nõuete täitmiseks, saata tema perekonnaliikmele või ülalpeetavale, kanda 

tema arvelduskontole pangas või kasutada muul eesmärgil, mis pole vastuolus seadusega või ei 

ohusta vangla julgeolekut. Kinnipeetaval ei ole õigust nõuda vabanemisfondi kantud summa 

tagasikandmist oma vanglasisesele isikuarvele.“; 

32) paragrahvi 45 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses: 

„(3) Vanglateenistusel on õigus salvestada kinnipeetava kambris paikneva kambriterminaliga 

vanglateenistusele tehtud kõnesid. Kinnipeetavaid teavitatakse kambriterminalide kõnede 

salvestamisest. Salvestised on asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teave.“; 

33) paragrahvi 46 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses: 

„(11) Vanglateenistuse ametnik võib lubada kinnipeetaval kanda väljaspool vangla territooriumi 

isiklikku riietust, kui kinnipeetav kindlustab oma kuludega riiete puhastuse, korrashoiu ning 

korrapärase vahetuse.“; 

34) paragrahvi 48 lõike 1 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  

„Müüdava kauba hind ja kauba kättetoimetamise kulu võivad olla turuhinnast kuni 20 protsenti 

kõrgemad.“; 



35) paragrahvi 48 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses: 

„(3) Kinnipeetavale võib turvalise tehnilise võimekuse olemasolu korral tagada sisseostude 

tegemise võimaluse veebilahenduse kaudu. Kinnipeetavale veebilahenduse kaudu sisseostude 

tegemise võimaldamiseks on vanglateenistusel õigus töödelda kinnipeetava nõusolekul tema 

näokujutise või sõrmejälje andmeid. Kinnipeetava mittenõustumisel eelnimetatud isikuandmete 

töötlemisega autendib kinnipeetava vanglateenistuse ametnik.“; 

36) paragrahvi 51 esimeses lauses asendatakse sõna „sundi“ sõnadega „vahetut sundi“; 

37) paragrahvi 51 teises lauses asendatakse sõna „Sunni“ sõnadega „Vahetu sunni“; 

38) paragrahvi 63 lõike 1 punktis 4 asendatakse arv „45“ arvuga „14“; 

39) paragrahvi 63 lõikes 2 asendatakse arv „20“ arvuga „3“; 

40) paragrahvi 64 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks; 

41) paragrahvi 651 lõiget 4 täiendatakse pärast tekstiosa „§-de 22,“ tekstiosaga „24, 25,“; 

42) paragrahvi 701 lõiget 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses: 

„6) harjutusrelv.“; 

43) paragrahvi 71 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt 

„(6) Relva kasutamisele peab eelnema hoiatus. Tulirelva kasutamisele peab eelnema hoiatus 

relva kasutada või hoiatuslask. Eelneva hoiatuse või hoiatuslasuta on relva kasutamine lubatud 

edasilükkamatul juhul, et tõrjuda vahetut ja otsest ohtu elule ja tervisele.“; 

44) paragrahvi 721 pealkirja täiendatakse pärast sõna „Vangla“ tekstiosaga „tehnilised 

andmed,“; 

45) paragrahvi 721 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Vangla hoonete tehnilised andmed, samuti teave vangla turvasüsteemide või seadmete 

kohta ja nendes sisalduv teave on mõeldud asutusesiseseks kasutamiseks. Vangla 

turvasüsteemide või seadmete, samuti erivahendite, teenistusrelvade ja laskemoona soetamisel 

ning nendega seonduvate teenuste tellimisel peab tagama, et ei kahjustataks vangla 

julgeolekut.“;  

46) paragrahvi 721 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses: 

„(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teabele kehtib juurdepääsupiirang kuni vajaduse 

möödumiseni või sündmuse saabumiseni, kuid mitte kauem kui kolmkümmend aastat teabe 

loomisest. Asutuse juht võib seda tähtaega pikendada kuni viie aasta kaupa, kui 

juurdepääsupiirangu kehtestamise põhjus püsib.“; 

47) seadust täiendatakse §-ga 722 järgmises sõnastuses: 

„§ 722. Valdusesse sisenemine 

(1) Põgenenud kinnipeetava tabamiseks vahetult pärast põgenemist, samuti käesoleva seaduse 

§ 71 lõikes 31 sätestatud teo toimepanija tabamiseks vahetult pärast teo toimepanemist on 

vanglateenistuse ametnikel õigus siseneda valdaja nõusolekuta valdusesse ja teha isiku 

leidmiseks valduse läbivaatus, kui vastasel juhul muutuks isiku tabamine oluliselt raskendatuks. 



(2) Kui valdaja isik on tuvastatav, tuleb teda esimesel võimalusel teavitada valdusesse 

sisenemisest. Kui valdusesse sisenemise tagajärjel jääb valduses valveta oluline varaline 

väärtus, tagab vanglaametnik kuni valdaja või muu õigustatud isiku saabumiseni valduse valve. 

(3) Valdusesse sisenemisel võib kasutada vahetut sundi nii kaua, kui see on eesmärgi 

saavutamiseks vältimatu. 

(4) Käesolevas paragrahvis sätestatud meetme protokollimine on kohustuslik.“; 

48) paragrahvi 76 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„1) kinnipeetava kohta käesoleva seaduse § 53 alusel vangiregistrisse kantava teabe vastavalt 

kohtu nõudmisele;“; 

49) paragrahvi 762 lõikes 2 asendatakse sõnad „isikliku toimiku“ sõnadega „kohta käesoleva 

seaduse § 53 alusel vangiregistrisse kantava teabe vastavalt kohtu nõudmisele“; 

50) paragrahvi 81 tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises 

sõnastuses: 

„(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud eraldihoidmise printsiibist võib teha erandeid, kui 

kinnipeetava eraldihoidmine teise vanusegruppi kuuluvatest kinnipeetavatest on vastuolus tema 

normaalse arengu või muude õigustatud huvidega.“; 

51) paragrahvi 851 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks; 

52) paragrahvi 86 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses: 

„(11) Arestimajas aresti kandvale arestialusele avatakse isiklik toimik, kui seda ei ole varem 

tehtud.“; 

53) paragrahvi 91 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks; 

54) paragrahvi 91 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: 

„Teavitamine ei ole vajalik, kui andmed vahistatu vastuvõtmisest edastatakse asutuste vahel 

automaatselt.“; 

55) paragrahvi 92 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: 

„Teavitamine ei ole vajalik, kui andmed vahistatu ümberpaigutamise kohta edastatakse asutuste 

vahel automaatselt.“; 

56) paragrahvi 93 lõiget 2 täiendatakse teise ja kolmanda lausega järgmises sõnastuses: 

„Vahistatu isikuarvel olevatest summadest jäetakse 50 protsenti rahaliste nõuete täitmiseks ja 

ülejäänud summad jäetakse vahistatule vanglasiseseks kasutamiseks vangla sisekorraeeskirjas 

sätestatud korras. Kui vahistatu vastu ei ole rahalisi nõudeid või neid on vähem kui 50 protsendi 

ulatuses, jäetakse ka need summad vanglasiseseks kasutamiseks.“; 

57) paragrahvi 93 lõiget 6 täiendatakse pärast sõna „kohtumenetluses“ sõnadega „ja kui 

andmeid vahistatu ümberpaigutamise kohta ei edastata asutuste vahel automaatselt.“; 

58) paragrahvi 98 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  

„(1) Vahistatul on lubatud saata ja saada pakke. Vahistatule paki saatmine on lubatud üksnes  

vanglale eelnevalt digitaalselt allkirjastatud teavituse saatmise korral või tuues paki isiklikult 
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vanglasse. Pakivahetuse täpne kord ja pakis lubatud esemete loetelu sätestatakse vangla või 

arestimaja sisekorraeeskirjas.“; 

59) paragrahvi 100 lõike 1 punktis 3 asendatakse arv „30“ arvuga „14“; 

60) paragrahvi 100 lõikes 2 asendatakse sõna „kaheksateistkümneaastast“ sõnadega 

„kahekümne ühe aastast“; 

61) paragrahvi 100 lõikes 2 asendatakse arv „15“ arvuga „3“; 

62) paragrahvis 103 asendatakse tekstiosa „66–72“ tekstiosaga „66 ja 671–72“; 

63) paragrahvis 133 asendatakse sõnad „arsti või õde“ sõnaga „tervishoiutöötajat“; 

64) seadust täiendatakse §-ga 1728 järgmises sõnastuses: 

„§ 1728. Kinnipeetava, vahistatu ja vanglas viibiva arestialuse isiklik toimik 

Alates 2023. aasta 1. jaanuarist ei avata vanglasse saabuvale kinnipeetavale, vahistatule ja 

arestialusele isiklikku toimikut ning isiku käesoleva seaduse § 53-s sätestatud andmed kantakse 

vangiregistrisse. Kui isiklik toimik on juba avatud, säilitatakse toimikut kolm aastat pärast 

karistusaja lõppemist või isiku surma. Isiklike toimikute arhiveerimine toimub arhiiviseaduse 

§ 13 alusel sätestatud korras.“. 

 

§ 2. Karistusseadustiku muutmine 

 

Karistusseadustiku § 325 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses: 

 

„(11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud väärteo katse on karistatav.“. 

 

§ 3. Kriminaalhooldusseaduse muutmine 

 

Kriminaalhooldusseaduse § 261 lõiget 4 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses: 

 

„Positiivset proovi kinnitav dokument on täitedokument täitemenetluse seadustiku § 2 lõike 1 

punkti 21 tähenduses.“. 

 

§ 4. Relvaseaduse muutmine 

 

Relvaseaduse § 841 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses: 

 

„(4) Vanglateenistuse lasketiiru ja laskepaiga ning laskevõistluse ja treeninglaskmise 

ohutusnõuded kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.“. 

 

 

Jüri Ratas 

Riigikogu esimees 

 

Tallinn,  2022 

________________________________________________________________ 

Algatab Vabariigi Valitsus  

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

[Allkirjastaja nimi ja ametinimetus] 
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