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Vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste 

muutmise seadus (arestimaja ülesannete üleandmine) 

§ 1. Vangistusseaduse muutmine 

Vangistusseaduses tehakse järgmised muudatused 

1) paragrahvi 11 lõigetes 5 ja 81 asendatakse sõnad „kinnipeetav ja vahistatu“ sõnadega 

„kinnipeetav, arestialune või vahistatu“ vastavas käändes“;  

2) paragrahvi 11 lõigetes 5 ja 8 asendatakse sõnad „kinnipeetav või vahistatu“ sõnadega 

„kinnipeetav, arestialune või vahistatu“ vastavas käändes;  

3) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:  

„(1)Arestialune käesoleva seaduse tähenduses on arestimajas või vanglas aresti kandev isik.  

 

(2) Vanglasse toimetatud kuni 48 tunniks kinnipeetud või sundtoomisele allutatud isiku, samuti 

korrakaitseseaduse alusel vanglasse kainenema toimetatud joobeseisundis isiku 

kinnipidamisele  kohaldatakse arestialuse ja aresti täideviimise kohta kehtestatud sätteid 

käesolevas seaduses sätestatud erisustega.“;  

4) paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse sõnad „kinnipeetava ning vahistatu“ sõnadega 

„kinnipeetava, arestialuse, vahistatu, vanglasse toimetatud kuni 48 tunniks kinnipeetud või 

sundtoomisele allutatud isiku, samuti korrakaitseseaduse alusel vanglasse kainenema 

toimetatud joobeseisundis isiku“;   

5) paragrahvi 51 pealkirja, lõike 1 preambulit ja punkti 1 täiendatakse pärast sõna „arestialuste“ 

tekstiosaga „,vanglasse toimetatud kuni 48 tunniks kinnipeetud või sundtoomisele allutatud 

isiku, samuti korrakaitseseaduse alusel vanglasse kainenema toimetatud joobeseisundis isiku“;  

6) paragrahvi 51 lõike 1 punkte 2 ja 3 täiendatakse pärast sõnu „aresti kandmisel“ sõnadega 

„kainenemisel, sundtoomisele allutatud olnuna või kuni 48 tunniks kinnipeetuna“;  

7) paragrahvi 53 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:  

„(11) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punkte 5 ja 7 ei kohaldata kainenema toimetatud 

joobeseisundis isiku, sundtoomisele allutatud või kuni 48 tunniks kinnipeetud isiku suhtes.“; 

8) paragrahvi 12 lõiget 1 täiendatakse punktidega 6 ja 7 järgmises sõnastuses: 

„6) arestialuseid;  

  7) kainenema toimetatud joobeseisundis isikuid.; 

 



9) paragrahvi 85 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „arestimaja“ sõnadega „arestimaja või 

vangla“ vastavas käändes;  

 

10) paragrahvi 85 lõike 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt: 

 

„Arestialuse paigutamise erandjuhul otsustab Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor või tema 

poolt määratud politseiametnik, vanglas aresti kandmisel vanglateenistuse ametnik.“; 

 

11) seadust täiendatakse §-ga 851 järgmises sõnastuses: 

 

„§ 851.   Arestialuse vastuvõtmine vanglasse 

 

(1) Arestialuse vanglasse vastuvõtmise aluseks olevad dokumendid on: 

1) kohtu otsuse koopia aresti mõistmise kohta; 

2) kahtlustatavana kinnipidamise protokolli koopia; 

3) isiku kinnipidamise protokolli või väärteoprotokolli koopia; 

4) joobeseisundis isiku kainenema toimetamise protokoll; 

5) kohtuvälise menetleja, prokuratuuri või kohtu määruse koopia sundtoomise kohaldamise 

kohta. 

 

(2)  Arestialuseid võetakse vanglasse vastu ööpäevaringselt. Kui üheaegselt on toodud mitu 

arestialust, võetakse arestialuseid vastu vanglasse toomise järjekorras ning nende valve kuni 

vanglas vastuvõtmiseni kindlustab arestialuse toonud politseiametnik. 

(3) Kainenema toimetatava joobeseisundis isiku vastuvõtmisel lähtutakse korrakaitseseaduse 

§-s 42 sätestatud korrast arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud erisusi. 

(4) Vanglasse kainenema toimetatud joobeseisundis isik ja tema isiklikud asjad kuuluvad 

vanglasse vastuvõtmisel läbiotsimisele. Vanglateenistus võtab isikuga kaasas olevad isiklikud 

asjad ja tema isikut tõendavad dokumendid hoiule ning need tagastatakse isikule tema 

vabanemisel käesoleva seaduse § 881 kohaselt. Isikule teostatakse  vajadusel tervisekontroll.“; 

12) paragrahvi 86 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  

 

„(2) Vanglasse toimetatud kuni 48 tunniks kinnipeetud või sundtoomisele allutatud isikut, 

samuti korrakaitseseaduse alusel vanglasse kainenema toimetatud joobeseisundis isikut 

hoitakse ööpäev läbi lukustatud kambris.“; 
 

13) paragrahvi 86 lõiget 7 täiendatakse pärast sõna „kaitseväelast“ sõnadega „, kainenema 

toimetatud joobeseisundis isikut, kuni 48 tunniks kinnipeetud isikut, samuti sundtoomisele 

allutatud isikut“;   

 

14) paragrahvi 86 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses: 

 

„(8) Kainenema toimetatud joobeseisundis isiku vanglas kinnipidamisel lähtutakse 

korrakaitseseaduse §-s 43 sätestatud korrast ning vangla julgeoleku tagamiseks käesoleva 

seaduse 2. peatüki 8. jaos sätestatust.“;   

 

15) paragrahvi 87 lõike 1 teine lause sõnastatakse järgmiselt:  

 



„Distsiplinaararesti kandvale kaitseväelasele, kuni 48tunniks kinnipeetud või sundtoomisele 

allutatud, samuti kainenema toimetatud joobeseisundis isikule  ei võimaldata lühiajalist 

kokkusaamist.“; 

 

16) paragrahvi 87 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „arestimaja“ sõnadega „või vangla“;  

 

17) Paragrahvi 88 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:  

 

„(4) Käesolevas §-s sätestatut ei kohaldata kuni 48 tunniks kinni peetud, sundtoomisele 

allutatud või kainenema toimetatud joobeseisundis isikule.“; 

 

18) paragrahvi 881 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  

 

„(3) Kui arestialune on paigutatud arestimajja või vanglasse käesoleva seaduse § 85 lõiget 1 

järgimata, tagab see prefektuur, kelle arestimajas arestialune oma karistust kannab arestialuse 

vabanemisel arestialuse transpordi tema elukohta või hüvitab arestialusele ühistranspordi kulud 

tema elukohta. Kui arestialune on paigutatud vanglasse, hüvitab vangla arestialuse 

ühistranspordi kulud tema elukohta“;  

 

19) paragrahvi 881 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:  

 

(5) Kainenema toimetatud joobeseisundis isiku vabastamisel lähtutakse  korrakaitseseaduse §-

s 43 sätestatud korrast.  
 

(6) Kuni 48 tunniks kinnipeetud isik või sundtoomisele allutatud isik vabastatakse seaduses 

sätestatud tähtaja möödumisel või uurija, prokuröri, kohtuniku või korrakaitseorgani 

protokollitud korralduse alusel  kui isikut ei võeta vahi alla, või ei saadeta karistust kandma.“; 
 

20) seadust täiendatakse §-ga 882 järgmises sõnastuses:  

 

„§ 882. Vanglas kinnipidamise või vabastamise õiend 

Vanglas karistust kandva arestialuse, kuni 48 tunniks kinnipeetava või sundtoomisele allutatud 

isiku, samuti kainenema toimetatud joobeseisundis isiku suhtes ei kohaldata käesoleva seaduse 

§ 181 ja 761. 

 

21) paragrahvi 105 lõiget 1 ja § 1051 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „vangistuse“ tekstiosaga 

„,aresti“;  

 

22) paragrahvi 105 lõikes 21 asendatakse sõnad „kinnipeetava või vahistatu“ sõnadega 

„kinnipeetava, arestialuse, vahistatu; kuni 48 tunniks kinnipeetud või sundtoomisele allutatud 

isikuvõi kainenema toimetatud joobeseisundis isiku“;  

 

23) paragrahvi 156 lõiget 6 täiendatakse lausega kaks järgmises sõnastuses:  

 

„Vanglateenistus tagab vahistatute ja arestialuste valve, kui eelvangistust või aresti kantakse 

vanglas.“. 

 

24) seadust täiendatakse §-ga 1727 järgmises sõnastuses: 

 

„§ 1727. Aresti täideviimise erisused 

 



Käesolevas seaduses sätestatud võimalust paigutada vanglasse arestialune, samuti kuni 48-ks 

tunniks kinnipeetud või sundtoomisele allutatud või joobeseisundis kainenema toimetatud isik 

kohaldatakse vaid Tartu ja Viru vangla osas. 

 

§ 2. Karistusseadustiku muutmine 

 

Karistusseadustikus tehakse järgmised muudatused:  

 

1) paragrahvis 324 asendatakse sõnad „vahistatud või kainenema toimetatud“ sõnadega 

„vahistatud või muu kinnipidamiskohas kinni peetava“; 

 

2) paragrahvi 325 lõikes 1 asendatakse sõnad „või vahistatule“ tekstiosaga „, vahistatule või 

muule kinnipidamiskohas kinni peetavale isikule“.  

 

§ 3. Korrakaitseseaduse muutmine 

 

Korrakaitseseaduses tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 1 lõiget 9 täiendatakse pärast sõnu „vanglateenistuse tegevusele“ tekstiosaga 

„arestialuse suhtes aresti täideviimisel,“;  

 

2) paragrahvi 42 lõikeid 1, 11 ja 3 täiendatakse pärast sõnu „arestimajja või arestikambrisse“ 

sõnadega „või vanglasse“;  

3) paragrahvi 43 täiendatakse lõigetega  5–6 järgmises sõnastuses: 

(5)  Kainenema toimetatud isiku andmed kannab vangla kinnipeetavate, vahistatute, arestialuste 

ja kriminaalhooldusaluste andmekogusse.  

 (6) Kainenema toimetatud isiku arestimajja, arestikambrisse või vanglasse vastuvõtmise ning 

kinnipidamise ja vabastamise täpsemad tingimused ja korra kehtestab valdkonna eest vastutav 

minister määrusega.“; 

4) paragrahvi 46 lõikeid 5 ja 8 täiendatakse pärast sõna „arestimaja“ sõnadega „või vangla“ 

vastavas käändes. 

§ 4. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmine 

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 47 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „arestimajas“ sõnadega 

„või vanglas“;  

§ 5. Täitemenetluse seadustiku muutmine 

Täitemenetluse seadustiku § 62 lõiget 6 täiendatakse pärast sõna „arestimajas“ sõnadega „või 

vanglas“;  

§ 6. Väärteomenetluse seadustiku muutmine 

Väärteomenetluse seadustiku § 44 lõike 2 punktis 1, § 205 tekstis ning § 209 lõikes 3 

asendatakse sõna“ arestimaja“ sõnadega „arestimaja või vangla“  vastavas käändes.  



§ 7. Seaduse jõustumine 

Käesolev seadus jõustub 2020. aasta 1.detsembril.  

 

Henn Põlluaas 

Riigikogu esimees 

Tallinn, „.....“....................2020. a 

Algatab Vabariigi Valitsus 

„.....“.......................2020. a 
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