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Kartseririietus ja voodi kasutamine päevasel ajal 

 

 

Austatud vanglate direktorid 

 

 

Vanglatel tuleb lõpetada ilma konkreetse põhjuseta tavavormist kehvema kvaliteediga riietuse 

väljastamine eranditult kõigile kartseris viibivatele kinnipeetavatele ning tagada kartserikaristust 

kandvatele kinnipeetavatele võimalus nende inimväärikust riivamata riietuda. Lahendusi selleks 

on erinevaid, ent kõige sobivamaks tuleb pidada võimalust lubada kartserikaristust kandvatel 

kinnipeetavatel kasutada vangla tavariietust. Kehvema kvaliteediga riietuse väljastamine võib 

kõne alla tulla olukordades, mil on põhjendatud arvata, et see võib hoida ära (kergemini rebenev 

riie jmt) nt kinnipeetava enesevigastamise- või enesetapukatseid (nt poomise läbi). 

 

Kui kartserikaristust kohaldatakse pikaajaliselt (s.t viibimisega kartseris järjest üle 14 päeva), 

tuleb vanglatel lubada kinnipeetavatel voodit ja voodivarustust päevasel ajal kasutada. 

Pikaajalise kartserikaristuse täitmisel voodi kasutamise keelamine päevasel ajal võib kõne alla 

tulla üksnes olukordades, kus kinnipeetava paigutamine kartserisse on vahetult seotud voodi või 

voodivarustuse lõhkumisega või vanglal on põhjendatud alus arvata, et kinnipeetav rikub 

kartseris viibides vangla vara (nt on kartseris viibimise ajal lõhkunud voodit ja voodivarustust). 

 

 

(I) Kartseririietus 

 

VangS § 65
1
 lg 2 sätestab, et kartserisse vastuvõtmisel antakse kinnipeetavale kartseri arvel olev 

riietus. Kehtiv õigus ei näe ette, et kartseris viibiva kinnipeetava riietus peaks kuidagi erinema 

kinnipeetava tavapärasest riietusest. Ka CPT seisukohtade järgi peaks kartserikaristust kandev 

kinnipeetav saama kanda vangla tavariietust.  

 

Eesti vanglates väljastatakse aga eranditult kõigile kartserikaristust kandvatele kinnipeetavatele 

riietus, mis oma värvuselt ja kvaliteedilt erineb tavapärasest vanglavormist. Vanglad 

põhjendavad erivärvi riietuse väljastamist vajadusega eristada kartserikaristust kandvat 
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kinnipeetavat tavarežiimil või täiendava julgeolekuabinõuna eraldatud lukustatud kambrisse 

paigutatud kinnipeetavatest.  

 

Kartseririietuse kvaliteedi erinevust selgitab Tartu Vangla asjaoluga, et kartseris viibivatel 

kinnipeetavatel on suurem kiusatus keelatud esemeid kambrisse toimetada ja kartseririietuse 

tegumood hõlbustab läbiotsimisi. Viru Vangla märgib lisaks, et kartseris viibivad kinnipeetavad 

kipuvad kartseririietust lõhkuma. Kartseririietus on aga tavavormist soodsam, mistõttu on selle 

väljastamine majanduslikult otstarbekam. Viru Vangla andmetel oli 01.01.2015-01.01.2016 

vanglas 8 kartseririietuse lõhkumise juhtumit.  

 

Kinnipeetavate ja ruumide läbiotsimine on vangla tavapärane ja igapäevane praktika. 

Kinnipeetavaid otsitakse läbi osakonnast (vajadusel ka kambrist osakonda) väljumisel ja 

osakonda (või kambrisse) naasmisel või kahtluse korral muudel juhtudel. Kartserirežiimil 

kinnipeetavale väljastab jalutuskäiguks vajalikud riideesemed vangla. Seetõttu on 

kartserikaristust kandval kinnipeetaval raskem üleriietesse peidetuna kartserikambrisse keelatud 

esemeid ja aineid tuua. Kuivõrd tavarežiimil kinnipeetav võib üleriideid (sh mütsi, salli, kindaid) 

hoida enda kambris, on sellisel kinnipeetaval ka rohkem võimalusi keelatud esemete ja ainete 

peitmiseks. Seega võib tavarežiimil kinnipeetava läbiotsimine olla isegi ajaliselt kulukam kui 

kartserirežiimi kinnipeetava läbiotsimine.  

 

Kvaliteedilt kehvema riietuse väljastamise vajadus ei ole veenev ka seetõttu, et Tartu Vangla 

kodukorra p 8.3.2 lubab kartserikaristuse kandjal erandkorras kanda vangla vormiriietuse T-

särki, talveperioodil ka vangla vormiriietuse jakki ning pükse. Neil juhtudel ei valmista vanglale 

raskusi teatud osas vangla tavariietust kandvaid kartseris viibivaid kinnipeetavaid läbi otsida.  

 

Viru Vangla kogu kinni peetavate isikute arvu (ca 900 inimest) juures on usutav, et igapäevaselt 

tuleb ette ka tavavormi lõhkumisi, riiete välja vahetamisi ning sellega kaasuvaid kulutusi. Seega 

ei ole kartseririietuse lõhkumine ilmselt märgatavalt levinum tavariietuse lõhkumise juhtudest 

ning ei ole ka olulise majandusliku tähendusega. Linasest materjalist kartseririietuse komplekti 

maksumus on Viru Vanglas 24 eurot. Seega oli 01.01.2015-01.01.2016 perioodil 8 

kartseririietuse lõhkumise kulu vanglale 192 eurot, mida ei saa asjaolusid arvestades pidada 

ülemääraseks.  

 

Õiguskantsler on kontrollkäikudel ja kinnipeetavate pöördumiste alusel algatatud menetlustes 

tuvastanud, et kartseririietus on mõnel juhul olnud vähem soojapidav, kui seda on n-ö tavariietus. 

Vangla tavavormi pikad püksid ja pikkade varrukatega jakk on õmmeldud paksemast 

puuvillasest materjalist. Osa kartseririietust on õmmeldud linasest riidest või vanadest ja lõhutud 

voodilinadest (s.o õhemast puuvillasest riidest). Linane ja õhem puuvillane riie on vähem 

soojapidavad kui paksemast puuvillasest riidest riietusesemed. 

 

Kartseris viibival kinnipeetaval on äärmiselt piiratud liikumisvõimalused. Seetõttu võib 

väheliikuv inimene ka majandus- ja taristuministri 02.07.2015 määruse nr 85 „Eluruumile 

esitatavad nõuded“ §-ga 4 kooskõlas oleva siseruumi temperatuuri tajuda madalamana ning 

tunda külmatunnet. Tavavormist õhem riietus võib külmatunnet veelgi süvendada.  

 

Õiguskantsler on mitmeid kordi väljendanud seisukohta, et ka vangla tavavormi riietus ei ole 

Eesti ilmastikuolusid arvestades piisav VangS § 55 lõikes 2 ette nähtud õiguse realiseerimiseks. 

Tavariietusest veelgi õhema komplekti kandmine jalutuskäigu ajal võib seda enam ohustada 

inimese tervist ning seada kahtluse alla inimväärikust austava kohtlemise. Kartseririietus ei tohi 
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olla ka sellise kvaliteedi ja välimusega, mis põhjustaks selle kandjale ebamugavustunnet või 

alaväärsust võrreldes teiste kinnipeetavatega.  

 

Seega on väär, kui vanglad väljastatavad kartseririietust, mille kvaliteet on kehvem tavavormi 

kvaliteedist. Ilma konkreetse põhjuseta tavavormist erineva (kehvema) kvaliteediga riietuse 

väljastamine eranditult kõigile kartseris viibivatele kinnipeetavatele tuleb lõpetada ning tagada 

kartserikaristust kandvatele kinnipeetavatele võimalus nende inimväärikust riivamata riietuda. 

Lahendusi on erinevaid, ent kõige sobivamaks tuleb pidada võimalust kasutada vangla 

tavariietust. Erineva kvaliteediga riietuse väljastamine võib kõne alla tulla olukordades, kus on 

põhjendatud arvata, et see võib hoida ära (kergemini rebenev riie jmt) nt kinnipeetava 

enesevigastamise- või enesetapukatseid (nt poomise läbi).  

 

 

(II) Päevasel ajal voodi kasutamine  

 

VSkE § 7 lg 4 sätestab kartseri sisustuse, mille seas on ka päevaks ülestõstetavad ja seina külge 

kinnitatavad voodid. Norm kirjeldab kartserikambri voodi funktsionaalsust, kuid ei täpsusta, mil 

moel ülestõstetavaid voodeid kasutada. VSkE ei määra päevasel ajal madratsi ja voodiriiete 

keelamist. Vanglad põhjendavad päevasel ajal voodi ja voodivarustuse kasutamise keelamist 

eelkõige kinnipeetavale kartseris vähem mugava keskkonna loomise vajadusega.  

 

Uuringutega on tõestatud, et üksikvangistus (Eesti kontekstis kartserikaristus) on meede, millel 

on inimese tervisele tõsised tagajärjed. Karistust intensiivistavad veelgi asjade kasutamisele 

seatud piirangud (nt televiisori kasutamise keelamine, lugemismaterjalide piiratud valik) ja 

teatud hüvedest ilmajätmine (nt vangla kaupluse kasutamine) või piiramine 

(sportimisvõimalused). 

 

EIK praktika kohaselt ei tohi kinnipidamistingimused põhjustada kinnipeetavale suuremaid 

kannatusi, kui need, mis vangistusega paratamatult kaasnevad. Üksikvangistuses kinnipeetava 

suhtes iga täiendava piirangu kohaldamine (nt teatud asjade või hüvede keelamine) peab CPT 

hinnangul olema seotud otsese või tõenäolise kahjuga, mida kinnipeetav on põhjustanud või võib 

põhjustada.  

 

Teadaolevalt on praegu Eesti vanglates kinnipeetavaid, kes on viibinud kartserirežiimil 

järjestikku mitmeid kuid, mõnel juhul isegi rohkem kui aasta. Enamik sellistest kinnipeetavatest 

veedab 23h ööpäevast kartserikambris ning on tavapärane, et nad kasutavad päevasel ajal 

puhkamiseks kambri põrandat. Õiguskantslerile on teada juhtum, kus põrandal puhkamise 

tagajärjena on kinnipeetav külmetanud ning haigestunud.  

 

Kartserikaristus eeldab tõepoolest tavarežiimist erinevat režiimi ning päevasel ajal voodi 

kasutamise keelamine, kui seda kohaldatakse lühiajaliselt (s.t kuni 14 päeva), on kinnipeetavale 

ebamugav, kuid ei riiva intensiivselt tema õigusi. Päevasel ajal voodi kasutamise keelamisega 

kaasnev ebamugavustunne aga kasvab ajas ning võib pikaajaliselt (s.t kestes järjepanu üle 14 

päeva) tekitada inimesele füüsilisi kannatusi, ohustada tema tervist ning seada kahtluse alla 

inimväärikust austava kohtlemise.  

 

Kartserikaristuse kehtiva regulatsiooni sõnastus ei takista vanglatel määramast 

distsiplinaarkaristusi lühiajaliselt. Kui kartserikaristust kohaldatakse siiski pikaajaliselt, tuleb 

vanglatel lubada kinnipeetavatel voodit ja voodivarustust päevasel ajal kasutada. Pikaajalise 

kartserikaristuse täitmisel voodi kasutamise keelamine päevasel ajal võib kõne alla tulla üksnes 
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olukordades, kus kinnipeetava paigutamine kartserisse on vahetult seotud voodi või 

voodivarustuse lõhkumisega või vanglal on põhjendatud alus arvata, et kinnipeetav rikub 

kartseris viibides vangla vara (nt on kartseris viibimise ajal lõhkunud voodit ja voodivarustust). 

 

Ootan Viru Vangla ja Tartu Vangla tagasisidet kirjale 12.12.2016. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 

 

 

Koopia: Justiitsministeerium, Tallinna Vangla 
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