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Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid 19.06.2017 Narva politseijaoskonna arestikambrit (edaspidi 

arestimaja).  

 

Arestimaja kambrite akendest ei pääse kambritesse piisavalt loomulikku valgust. Samuti ei ole 

vastuvõetav, et jalutushoovi asemel peavad kinnipeetud jalutama avatud aknaga kambrites. 

 

1. Loomulik valgus kambrites 

 

Arestimaja kambrid on hämarad, kuna kambrite aknaklaasid on üle kleebitud materjaliga, mis 

takistab loomuliku valguse pääsu kambritesse. Arestimaja personali sõnul tingis kleepimise 

kambri akende tagant kulgev tee, mida mööda asutuses töötavad inimesed pääsevad siseõue. 

Takistamaks kambrites viibijatel õue sisenejate jälgimist, muudeti klaasid läbipaistmatuks. 

 

Küllaldast loomulikku valgust kambrites peab oluliseks Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) 

Euroopa regiooni raportis tervishoiust vanglas ja Piinamise ja ebainimliku või alandava 

kohtlemise või karistamise tõkestamise Euroopa komitee (CPT) oma standardites. Nõuet tagada 

kambrites lisaks tehisvalgustusele ka piisav loomulik valgus on CPT rõhutanud 2015. aasta 

Moldova ja Armeenia ning 2016. aasta soovitustes Ühendkuningriigile. Vajadusele tagada 

kambris piisav loomulik valgus juhtis õiguskantsler tähelepanu ka Viljandi ning Jõgeva ja Tartu 

arestikambrite kontrollkäikude kokkuvõtetes. 

 

Õiguskantsler palub leida lahendus mis võimaldaks akende kaudu loomuliku valguse pääsu 

kambritesse. 

 

2. Õigus viibida värskes õhus 

 

Narva arestimajas ei ole jalutushoovi. Hoones on avatud aknaga kambrid, milles lubatakse 

kinnipeetul päevas tund aega viibida.  

 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/99018/E90174.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/99018/E90174.pdf
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806cc449
http://hudoc.cpt.coe.int/eng?i=p-mda-20150914-en-11
http://hudoc.cpt.coe.int/eng?i=p-mda-20150914-en-11
http://hudoc.cpt.coe.int/eng?i=p-arm-20151005-en-12
http://hudoc.cpt.coe.int/eng?i=p-gbr-20160330-en-12
http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Kontrollk%C3%A4ik%20Viljandi%20politseijaoskonna%20arestikambrisse.pdf
http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/kontrollkaigu_kokkuvote_politsei-_ja_piirivalveameti_louna_prefektuuri_arestimaja_jogeva_ja_tartu_arestikambritesse_0.pdf
http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/kontrollkaigu_kokkuvote_politsei-_ja_piirivalveameti_louna_prefektuuri_arestimaja_jogeva_ja_tartu_arestikambritesse_0.pdf
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Värskes õhus (jalutushoovis) jalutamise võimalus puudub nt Haapsalu arestimajas. Samuti on 

mitmetes uutes arestimajades lahendatud värskes õhus viibimine sarnaselt Narva arestimajale – 

kinnipeetutel on võimalus viibida avatava aknaga kambris. 

 

PPA Lõuna prefektuuri korrakaitsebüroo arestimaja Jõgeva ja Tartu arestikambrite kontrollkäigu 

kokkuvõttes ning PPA Lääne prefektuuri Haapsalu ja Kuressaare politseijaoskondade 

arestikambrite kontrollkäigu kokkuvõttes analüüsis õiguskantsler põhjalikult arestimaja 

jalutushoovi küsimust. Vajadusele rajada jalutushoov juhtis õiguskantsler tähelepanu ka Valga ja 

Võru politseijaoskondade kontrollkäigu kokkuvõttes.  

 

Siseministri 27.09.2011 määruse nr 21 „Arestimaja sisekorraeeskiri“ § 31 lõikes 2 sätestatud 

värskes õhus viibimise õigus ei ole tagatud juhul kui kinnipeetu peab jalutama avatud aknaga 

kambris. Ka CPT standardites, Mandela reeglite artiklis 23 ning Euroopa vanglareeglistiku 

artiklis 27 kasutatud sõnastus ei jäta kahtlust, et värskes õhus viibimise õigus on tagatud üksnes 

siis, kui kinnipeetu saab viibida õues. 

 

CPT on järjepidevalt olnud seisukohal, et jalutusala ei tohiks olla rõhuva õhkkonnaga ning õigus 

värskes õhus viibida ei tähenda üksnes võimalust nn „betoonkastis“ jalutada, vaid see sisaldab 

endas õigust treenida, näha taevast ja horisonti, jalutamise ajal kasutada puhkamisvõimalust ja 

varjuda nt sademete eest. Viimati arvas CPT nii 2014. aasta soovitustes Slovakkiale, 2015. aasta 

soovitustes Gruusiale, 2015. aasta soovitustes Soomele ja 2016. aasta soovitustes Rootsile. 

 

Tuginedes rahvusvahelisele praktikale, on õiguskantsler jätkuvalt seisukohal, et jalutuskambri 

kasutamine jalutushoovi asemel saab olla üksnes erandlikel juhtudel kasutatav ajutine lahendus. 

Uue arestimaja hoone puhul ei ole jalutushoovi puudumine vastuvõetav. Seetõttu palub 

õiguskantsler rajada Narva arestimajja jalutushoov. 

 

Õiguskantsler ootab Teie seisukohta soovitustele hiljemalt 15.09.2017. 

 

 

Austusega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 
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http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/kontrollkaik_haapsalu_politseijaoskonna_arestikamber.pdf
http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/kontrollkaigu_kokkuvote_politsei-_ja_piirivalveameti_louna_prefektuuri_arestimaja_jogeva_ja_tartu_arestikambritesse.pdf
http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/kontrollkaigu_kokkuvote_politsei-_ja_piirivalveameti_louna_prefektuuri_arestimaja_jogeva_ja_tartu_arestikambritesse.pdf
http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/kontrollkaigu_kokkuvote_politsei-_ja_piirivalveameti_laane_prefektuuri_haapsalu_ja_kuressaare_politseijaoskonna_arestikambritesse.pdf
http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/kontrollkaigu_kokkuvote_politsei-_ja_piirivalveameti_laane_prefektuuri_haapsalu_ja_kuressaare_politseijaoskonna_arestikambritesse.pdf
http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/kontrollkaik_politsei-_ja_piirivalveameti_louna_prefektuuri_valga_ja_voru_politseijaoskondade_arestikambritesse.pdf
http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/kontrollkaik_politsei-_ja_piirivalveameti_louna_prefektuuri_valga_ja_voru_politseijaoskondade_arestikambritesse.pdf
https://rm.coe.int/16806cc449
https://www.penalreform.org/wp-content/uploads/1957/06/ENG.pdf
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d8d25
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d8d25
http://hudoc.cpt.coe.int/eng?i=p-svk-20130924-en-22
http://hudoc.cpt.coe.int/eng?i=p-geo-20141201-en-19
http://hudoc.cpt.coe.int/eng?i=p-geo-20141201-en-19
http://hudoc.cpt.coe.int/eng?i=p-fin-20140922-en-11
http://hudoc.cpt.coe.int/eng?i=p-swe-20150518-en-19

