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1. Oleme põhiosas nõus otsuse resolutsiooniga, st osas, et VangS § 94 lg 5 tunnistatakse 
põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks. Me ei ole nõus aga sellega, et see säte tunnistatakse 
kehtetuks edasiulatuvalt, samuti ei nõustu me lahendi põhjendustega. 

2. Suurimaid vastuväiteid tekitab lahendi üldine loogika asjassepuutuva normi hindamisel, 
millega süvendati Riigikohtu juba nagunii piisavalt ebajärjekindlat ja vastuolulist 
kohtupraktikat. Sisuliselt üritas üldkogu sama regulatsiooni põhiseaduspärasuse hindamisel 
varem tehtud põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsuseid kaitsta ja õigustada, selle 
asemel et selgelt mingi seisukoha kasuks otsustada. 

Esimest korda sarnase küsimusega tegeledes leidis Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve 
kolleegium 4. aprillil 2011 tehtud otsuses asjas nr 3-4-1-9-10, et regulatsioon, mis ei võimalda 
vahistatutele pikaajalisi kokkusaamisi (toona VangS § 94 lg 1), on põhiseadusega kooskõlas. 
Seejuures ei analüüsitud toonase kaebaja isikuga ja toimepandud teoga seotud asjaolusid, vaid 
sisuliselt hinnati normi abstraktselt, lugedes selle tervikuna asjassepuutuvaks osas, milles see 
ei võimalda vahistatutele pikaajalisi kokkusaamisi (vt viidatud otsuse p-d 30 ja 37). Seega 
luges Riigikohus normi tervikuna põhiseaduspäraseks. 

16. novembril 2016 tehtud otsuses asjas nr 3-4-1-2-16 sama regulatsiooni (olgugi tollal juba 
VangS § 94 lg 5) põhiseaduspärasust hinnates valis Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve 
kolleegium sootuks teise lähenemise, mis meie hinnangul oli vastuolus eelmise lahendiga 
ning sellega pidanuks juba toona kaasnema asja lahendamise andmine Riigikohtu üldkogule. 
Nimelt asuti selles asjas hindama normi asjassepuutuvust konkreetsetest kaebajatest lähtudes, 
et kas just neile peaks kehtima pikaajalise kokkusaamise keeld (vt viidatud otsuse p-d 81-92) 
ning leiti, et just selliste isikute suhtes on absoluutne keeld proportsionaalne (vt nt viidatud 
otsuse p-d 131-134). Samas märgiti selles otsuses, et teistsuguste kaebajate suhtes võiks keeld 
teistel asjaoludel olla ka põhiseadusega vastuolus (viidatud otsuse p 136). 

Käesolevas asjas tehtud otsuses läks üldkogu enamus esmalt eelviidatud 2016. a otsusega 
sama teed, asudes taas kontrollima kaebaja isikut, lisades sinna aga ka isikud, kellega sooviti 
kokku saada, mh tema nelja ja poole aastase lapse (vt üldkogu otsuse p 57). Seejärel leidis 
üldkogu, et kokkusaamise keeld sellises vanuses lapsega on põhiseaduse vastane (vt otsuse 
p 63). Selle asemel, et juba sel alusel tunnistada VangS § 94 lg 5 (tervikuna) põhiseadusega 
vastuolus olevaks ja kehtetuks, asus üldkogu kaebaja tegusid detailselt hinnates (otsuse p 67) 
analüüsima keelu proportsionaalsust eraldi veel ka kaebaja ema ja täisealise õega 
kokkusaamise aspektist ning leidis, et ka viimaste suhtes ei olnud keeld proportsionaalne 
(mõõdukas) piirang (käesoleva otsuse p 70). Edasi väljus üldkogu enamus aga enda valitud 
konkreetse normikontrolli loogikast ja hakkas kontrollima VangS § 94 lg 5 
põhiseaduspärasust laiemalt, põhjendades seda asjaoluga, et sama normi põhiseaduspärasust 
on juba varem hinnatud ja sarnaseid juhtumeid võib olla ka rohkem (otsuse p 72). 
Lõppkokkuvõttes leidis üldkogu enamus (iseenesest põhjendatult), et vaidlusalune säte on 
põhiseadusega vastuolus tervikuna (otsuse p 78). 

3. Meie arvates pidanuks üldkogu jätma konkreetset kaebajat ja tema tegu iseloomustavad 
üksikasjad normi asjassepuutuvuse hindamisel kõrvale ja hindama kohe VangS § 94 lg 5 
põhiseaduspärasust tervikuna. Kontrollima pidanuks vaid seda, kas VangS § 94 lg 5 välistab 
kaebajal pikaajalise kokkusaamise. Lisakriteeriume see säte ei sisalda, keelates pikaajalised 



kokkusaamised kõigile vahistatutele. Kaebaja oli vaidlusaluses asjas vahistatu ning talle ei 
võimaldatud ühelgi tingimusel pikaajalisi kokkusaamisi oma pereliikmetega. Seega oli norm 
asjassepuutuv. 

Üldkogu enamuse arutelud selle üle, kas just sellisele vahistatule tuleks tagada pikaajalise 
kokkusaamise õigus just konkreetsete pereliikmetega, on sisuliselt astumine halduskohtu 
asemele, hindamaks, kas konkreetsel juhul tuleks kokkusaamist võimaldada. Nii tehes lähtus 
üldkogu hüpoteetilisest normist nagu annaks seadus kaalutlusõiguse, kellele tuleks kelle 
suhtes pikaajaline kokkusaamine võimaldada ja kellele mitte. Paraku seda seadus ei võimalda. 
Otse põhiseadusest ei saa sellist kaalutlusõigust samuti tuletada. Meie hinnangul pidanuks 
üldkogu piirduma konstateeringuga, et kaebajale seadus pikaajalist kokkusaamist 
pereliikmetega ei võimalda, ja hindama seda, kas selle võimaluse täielik välistamine 
(mh kaalutlusõiguse puudumine) on põhiseadusega kooskõlas. Konkreetse kaebaja suhtes asja 
lahendamine ei ole põhiseaduslikkuse järelevalve ülesanne, vaid selle aluseks oleva 
kohtumenetluse (praegusel juhul halduskohtumenetluse) küsimus, kus tuleb hinnata asjaolusid 
ja tõendeid, mida ei peaks tegema ega ole tegelikult ka õigus teha põhiseaduslikkuse 
järelevalve menetluses. 

4. Lisaks muule ei ole üldkogu enamuse valitud lähenemine hinnata esmalt väga kitsalt 
konkreetse kaebaja isikuomadusi ja tema tegu iseloomustavaid asjaolusid ja seejärel 
abstraktselt normi proportsionaalsust ka teiste isikute suhtes, mõistlik. Irratsionaalne olnuks 
tunnistada VangS § 94 lg 5 põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks sellise isiku suhtes nagu 
kaebaja, osas, milles see takistab kokkusaamist tema nelja ja poole aastase lapsega, kuigi just 
sinna üldkogu otsuse üldine loogika võinuks viia. Üldkogu otsuse lähtekoht kontrolliulatuse 
laiendamise põhjendamiseks just selles asjas, et sarnaseid asju on juba lahendatud ja neid võib 
veel olla, ei ole veenev, sest iga konkreetse normikontrolli puhul selliste kitsaste kaanonite 
järgi, nagu sisustas üldkogu, võib alati näha isikuid ja nende gruppe, kelle suhtes võib 
algatada sarnase normikontrolli menetluse. Mõistlikuks ei saa pidada arusaama, et sellise 
laiendatud kontrolli võib ette võtta üksnes asjas, kus hinnatakse normi, mille 
põhiseaduspärasust on kellegi teise suhtes juba varem kontrollitud. 

Riigikohtul on piisavalt praktikat, kus konkreetse normikontrolli raames ei ole tegeldud 
konkreetset kaebajat iseloomustavate andmetega, vaid kohe laiendatud kontrolli normile 
tervikuna. Nii hindas Riigikohtu üldkogu 12. aprilli 2011. a otsuses asjas nr 3-2-1-62-10 
konkreetsele hagejale menetlusabi andmist välistava regulatsiooni põhiseaduspärasust, ilma et 
oleks kontrollinud hageja majanduslikku seisundit, st seda, kas hageja ka sisuliselt 
menetlusabi vajab, jättes selle asja sisulise lahendamise teha (vt viidatud otsuse p 35). 
25. jaanuari 2018. a otsuses asjas nr 2-15-17249 hindas Riigikohtu üldkogu konkreetse 
kaebaja suhtes kohtutäituri seaduse konkreetse tasuregulatsiooni põhiseaduspärasust hinnates 
aga koguni tasuregulatsiooni tervikuna, mh tasusätteid, mis konkreetses asjas ei oleks saanud 
kohalduda (vt viidatud otsuse p-d 60-62). 

Eelnevast tulenevalt võinuks üldkogu praeguses asjas taanduda selgelt varasemast 
ebajärjekindlast praktikast ja piirduda asjassepuutuvuse hindamise formaalse kontrolliga, 
jättes konkreetse normi kohaldamise konkreetse isiku suhtes asja lahendava kohtu otsustada. 
Lähtuda tuleks eeldusest, et kui põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse algatanud 
kohus on leidnud, et konkreetse isiku suhtes tuleks kontrollitavat normi kohaldada, on see 
vähemasti üldjuhul siduv ka Riigikohtule. Asjaolude ja tõendite hindamine on sisulise 
kohtumenetluse ülesanne. Kui Riigikohus leiab, et normis peaks sisalduma kaalutlusõigus, 



tuleks kaalutlusõiguse puudumine põhiseaduse vastaseks tunnistada ning lasta asja lahendaval 
kohtul kaalumine läbi viia. 

5. Üldkogu tunnistas otsuses VangS § 94 lg 5 põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks 
edasiulatuvalt (ex nunc), omistades otsuse tagasiulatuva mõju (ex tunc) konkreetsele kaebajale 
käesolevas asjas ning isikutele, kes üldkogu otsuse jõustumise ajaks on seadusega ette nähtud 
korras vaidlustanud neile pikaajalise kokkusaamise võimaldamata jätmise või seadusega ette 
nähtud korras taotlenud neile pikaajalise kokkusaamise võimaldamata jätmisega tekitatud 
kahju hüvitamist. Sellist otsustust ei ole üldkogu enamus sisuliselt mitte millegagi 
põhjendanud (vt otsuse p 79). 

Meie arvates peaks normi põhiseaduse vastaseks tunnistamise otsuse edasilükkamise või 
edasiulatuva kehtetuks tunnistamise põhjendamine olema erand ja põhjendatud erandlike 
asjaoludega, nagu suur segadus õiguskäibes, eelduslikud ulatuslikud kahju hüvitamise nõuded 
paljudel inimestel vm rasked tagajärjed. Käesolevas asjas selliseid asjaolusid ei esine. 
Üldkogu enamuse võimalik soov elimineerida teistmise võimalused muudavad seda seaduses 
võimaldavad regulatsioonid sisutühjaks. 
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