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Viisin 17.12.2013 läbi kontrollkäigu Tallinna Lennujaamas paiknevatesse ajutise kinnipidamise 

ruumidesse. Tänan Politsei- ja Piirivalveametit (PPA) hea koostöö ning mõistva suhtumise eest 

kontrollkäiguga kaasnevate ebamugavuste osas. 

 

Kontrollkäigu raames selgus, et Tallinna Lennujaamas paiknevad kinnipidamisruumid on 

kaasaegsed. Isikuid peetakse tavaliselt kinni vaid päevasel ajal, üksikutel juhtudel oli 

kinnipidamine kestnud kauem. PPA ametnik selgitas, et kinni peetud isikutele korraldatakse 

vajadusel toitlustamine, väljastatakse hügieenivahendid, võimaldatakse dušši all käia ning on 

võimalik kas spetsiaalses suitsetamisruumis või väljas suitsetada (ametniku juuresolekul). 

Samuti on vajadusel korraldatud tõlkimine, võetud isiku nõustamise korraldamiseks ühendust SA 

Eesti Inimõiguste Keskuse ning Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni Tallinna 

esindusega. Lisaks toodi varasemast ajast näide, kus isikute kohtlemisel on nende eriseisundit 

arvestatud, nii et lastega perel võimaldati kasutada päevasel ajal ametnike puhkeruumi, lastele 

võimaldati joonistamisvahendid ja toodi mänguasju ning laste transportimise jaoks telliti 

turvatoolid.  

 

Eeltoodut arvestades leian, et Tallinna Lennujaama kinnipidamisruumide puhul on olemas 

toimiv kord isikutele lühiajalise kinnipidamise tingimuste tagamiseks. Seega ei tuvastanud ma 

kontrollkäigu tulemusena PPA tegevuses isikute põhiõiguste ja –vabaduste rikkumisi. 

 

Märgin siiski, et teistesse kinnipidamisasutustesse toimunud kontrollkäikude raames on üksikud 

kinni peetud isikud väitnud, et lennujaama kinnipidamisruumis viibimise ajal ei võimaldatud 

dušši all käia ega väljas viibida. Seetõttu palun Teil tähelepanu pöörata sellele, et kõik 

ametnikud, kelle ülesandeks on kinni peetud isiku jälgimine ja tema jaoks vajalike teenuste 

korraldamine, vastavaid õigusi isikutele tutvustaksid ja neid kasutada võimaldaksid. Juhin Teie 

tähelepanu ka sellele, et enam kui 24 tundi kinni peetud isikul peab olema võimalik viibida 

värskes õhus, seda ka lennujaamas paiknevate kinnipidamisruumide puhul.
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1
 Vt nt Piinamise ja Ebainimliku või Alandava Kohtlemise või Karistamise Tõkestamise Euroopa Komitee (CPT) 

soovitused Ungari valitsusele 24.03-02.04.2009 toimunud visiidi kohta, p 42 (kinnipidamistingimused Ferihegy 

lennujaama transiittsoonis). 

http://www.cpt.coe.int/documents/hun/2010-16-inf-eng.htm
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Samuti palun edastada mulle koopia Tallinna Lennujaama kinnipidamisruumide isikute 

kinnipidamise registreerimise raamatust. Palun see edastada 14 päeva jooksul käesoleva kirja 

saamisest. 

 

Tänan Teid veel kord meeldiva koostöö eest kontrollkäigu läbiviimisel. 

 

 

Lugupidamisega 
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