
Riigikohtunik Hannes Kirise eriarvamus kohtuasjas nr 5-18-8 

1. Riigikohtu üldkogu leidis otsuses asjas nr 5-18-8 (otsus), et vahistatu pikaajalise 
kokkusaamise keelamine ema, täisealise õe ning nelja ja poole aastase lapsega on konkreetse 
kohtuasja asjaolude põhjal erinevatel põhjustel põhiseadusvastane (otsuse p-d 70 ja 63). Edasi 
tõdes üldkogu, et vangistusseaduse (VangS) § 94 lg 5 kohaldamisalasse satub ka juhtumeid, 
kus vahistatu perekonnapõhiõiguse piirang on põhiseadusvastane. Seda põhjusel, et kehtiv 
õigusraamistik ei arvesta olukorraga, kus vahistuse kohaldamine isiku suhtes võib olla 
õigustatud, aga põhiseaduspärane ei ole sellega vältimatult seotud pikaajalise kokkusaamise 
keeld (otsuse p 73). Eeltooduga tuleb küllap nõustuda. Nagu sellegagi, et põhiseaduspärase 
regulatsiooni kujundamisel on seadusandja vaba (otsuse p-d 81-82). 

2. Erinevalt Riigikohtu üldkogu enamusest olen aga seda meelt, et praeguse kohtuasja 
asjaolude põhjal ei saanud üldkogu põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse 
(PSJKS) nõudeid järgides eeltoodud järeldustele jõuda. Põhjendan oma seisukohta lühidalt 
järgmiselt. 

3.1. Praeguse kohtuasja asjaoludest nähtuvalt vahistati kaebaja 5. juunil 2017. Maakohus 
mõistis ta 12. oktoobril 2017 kuriteo toimepanemises süüdi, karistas ja jättis talle kohaldatud 
tõkendi muutmata. Ringkonnakohus jättis 22. märtsil 2018 maakohtu otsuse muutmata. 

3.2. 18. aprillil 2018 esitas kaebaja vanglale taotluse pikaajaliseks kokkusaamiseks enda  
4-aastase poja ja perega. 17. mail 2018 jättis vangla selle taotluse rahuldamata ja 22. juunil 
2018 jättis vangla rahuldamata ka vaide. Seepeale taotles kaebaja halduskohtult vangla 
kohustamist tema pikaajalise kokkusaamise taotlust uuesti läbi vaatama ning 
põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamist. Halduskohtu 2. novembri 2018 otsusega 
kaebus rahuldati. Halduskohus kohustas vanglat uuesti lahendama kaebaja taotlust pikaajalise 
kokkusaamise võimaldamiseks. Seejuures tunnistas kohus VangS § 94 lg 5 põhiseadusega 
vastuolus olevaks. 

3.3. 9. novembril 2018 mõistis Riigikohtu kriminaalkolleegium kaebaja õigeks ja tühistas 
tema suhtes tõkendina kohaldatud vahistamise. 

4. Kokkuvõtlikult on praegu tegemist olukorraga, kus halduskohus on talle esitatud kaebuse 
rahuldanud ja on kohustanud vanglat uuesti lahendama kaebaja taotlust temale kui vahistatule 
pikaajalise kokkusaamise võimaldamiseks oma alaealise ema, õe ja lapsega. Vanglal tuleks 
taotluse lahendamisel arvestada VangS § 95 lg 4 põhiseadusvastasusega. Samas on kaebaja 
vahi alt juba vabastatud. 

5. PSJKS § 14 lg 2 ls 1 sätestab, et asja lahendamisel kohtuotsuse või -määruse alusel võib 
Riigikohus tunnistada kehtetuks või põhiseadusega vastuolus olevaks õigustloova akti, 
välislepingu või selle sätte, samuti õigustloova akti andmata jätmise, mis on kohtuasja 
lahendamisel asjassepuutuv. Asjassepuutuvaks loetakse säte, mis on kohtuasja lahendamisel 
otsustava tähtsusega ja otsustava tähtsusega on säte siis, kui kohtuasi peaks sätte 
põhiseadusele mittevastavuse korral otsustatama teisiti kui põhiseadusele vastavuse korral 
(vt ka otsuse p 53). 

6. Minu arusaama kohaselt on praegusel juhul kohtuasjaks kaebaja nõue kohustada vanglat 
lahendama kaebaja taotlust temale kui vahistatule pikaajalise kokkusaamise võimaldamiseks 
oma alaealise ema, õe ja lapsega. Arvestades aga asjaolu, et kaebaja ei viibi enam vahi all, ei 



sõltu selle asja lahendamine VangS § 94 lg 5 põhiseaduspärasusest. Seega ei ole VangS § 94 
lg 5 selle kohtuasja lahendamisel asjassepuutuv ja PSJKS § 14 lg-t 2 järgides ei saa 
Riigikohus seda põhiseadusega vastuolus olevaks ega kehtetuks tunnistada. 

7. Otsuse p-s 56 märgitakse, et „Sätet ei muuda üldkogu hinnangul asjassepuutumatuks ka 
see, et kaebaja vabanes 9. novembril 2018 asjas nr 1-17-6580 tehtud Riigikohtu 
kriminaalkolleegiumi otsusega vahi alt, mistõttu ei saaks halduskohus kaebaja esitatud nõuet 
rahuldada. Kaebuse nõude muutmist ning menetluse lõpetamist halduskohtumenetluses 
reguleerib halduskohtumenetluse seadustik. Põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses on säte 
asjassepuutuv, kui asja lahendav kohus pidi seda kohaldama, ning see tingimus on praegusel 
juhul täidetud (vt käesoleva otsuse punkt 54).” Tsiteeritu esimeses lauses esitatud väite 
tõestuseks teises ja kolmandas lauses sisalduvad põhjendused mind ei veena. 

8. Vaieldamatult on õige, et kaebuse nõude muutmist ning menetluse lõpetamist 
halduskohtumenetluses reguleerib halduskohtumenetluse seadustik. Nii on kaebajal 
mõistetavalt praeguseski haldusasjas seadusest tulenev õigus muuta kohtule esitatud kaebust 
(HkMS § 27 lg 2 p 1 ja § 49 lg 1) ja teha seda ka apellatsiooni- või kassatsioonimenetluses 
(HkMS § 49 lg 2). Küsimused sellest, kas arvestades algse kaebuse eesmärki (s.o kohtuda 
vahistatuna pere liikmetega pikemaajaliselt), tuvastamiskaebuse esitamiseks ettenähtud 
tähtaegu ja miks mitte ka süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seaduses sätestatud 
varalise ja mittevaralise kahju hüvitamise regulatsiooni, oleks kaebuse muutmine praeguses 
asjas apellatsioonimenetluses otstarbekas, tuleb lahendada halduskohtumenetluses. 
Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse aspektist ei ole need küsimused olulised ja 
põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetlus nende lahendamisest ei sõltu. Nii ei saa 
Riigikohus tunnistada kehtetuks või põhiseadusega vastuolus olevaks sätet, mis võib 
tulevikus, s.o sama asja edasisel menetlemisel (nt pärast kaebuse muutmist 
apellatsioonimenetluses) osutuda asjassepuutuvaks. Saan PSJKS § 14 lg-st 2 seega aru nii, et 
kehtetuks või põhiseadusega vastuolus olevaks võib Riigikohus tunnistada vaid sätte, mis 
„on” kohtuasja lahendamisel asjassepuutuv, mitte aga sätet, mis „oli” kunagi varem 
asjassepuutuv, või võib (kuid ei pruugi) osutuda asjassepuutuvaks asja edasisel arutamisel. 
Seadusandja tahet hoida põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluses lahendatavate 
küsimuste ring rangelt lahus kohtuasjadest, millest põhiseaduslikkuse järelevalve 
kohtumenetlused on sündinud, näitab minu hinnangul ka PSJKS § 14 lg 2 ls 2, mille kohaselt 
ei lahenda Riigikohus õigusvaidlust, mis kuulub lahendamisele haldus-, tsiviil-, kriminaal- või 
haldusõiguserikkumise asjades kohaldatavate kohtumenetluse sätete järgi. 

9. Eeltoodust tulenevalt leian, et VangS § 94 lg 5 ei ole praeguse kohtuasja lahendamisel 
asjassepuutuv. 

Hannes Kiris 


