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Seisukoht õigusrikkumise puudumise kohta

Pöördusite minu poole oma 30.07.2012 avaldusega, milles soovisite koopiat õiguskantsleri
03.05.2012 Politsei- ja Piirivalveameti Lääne Prefektuuri korrakaitsebüroo arestimaja Kuressaare
kambri (edaspidi Kuressaare kamber) kontrollkäigu kokkuvõttest (I). Lisaks palusite minu
seisukohta küsimusele, miks on Kuressaare kambris keelatud kinni peetavatel isikutele saada
pakiga teed, kohvi, kakaod ja puljongit (II).
I. Edastasin Teile 03.08.2012 kirjaga nr 5-3/1203637 koopia eelnevalt nimetatud kontrollkäigu
kokkuvõttest ning Politsei- ja Piirivalveameti vastusest sellele.
II. Soovite minu käest teada, miks ei ole Kuressaare kambris viibivatel kinni peetavatel isikutel
võimalik käsi- või postipakiga saada teed, kohvi, kakaod ja puljongit.
Siseministri 27.09.2011 määruse nr 21 „Arestimaja sisekorraeeskiri“ (edaspidi ASkE) § 36 lg 2
sätestab, et vahistatule ja väljasaadetavale võib pakis saata järgmisi esemeid:
1) ühte komplekti hooajalist üleriietust, peakatet, jalatseid;
2) esmaseid hügieenitarbeid ja -vahendeid, sealhulgas mehhaanilist või elektripardlit või komplekt
mittevahetatava teraga habemelõikureid, seepi, šampooni, piirituseta ja gaasiga survestamata
pihustita deodoranti, tualettpaberit, küünelõikurit, kammi, preservatiive;
3) kirjatarbeid, sealhulgas paberit, kirjutusvahendeid, ümbrikuid, marke, postkaarte;
4) raamatuid, perioodilisi väljaandeid, õigusakte;
5) religioosset sümboolikat;
6) fotosid;
7) tikke ja tubakatooteid;
8) originaalpakendis telefonikaarte;
9) juur- ja puuvilju, mahla, mahlajooke (mitte klaas- ega metalltaaras), küpsiseid, kuivikuid,
viilutatud saia ja leiba, soolakala, konserve (mitte klaas- ega metalltaaras), täissuitsuvorsti,
termiliselt töödeldud või soolaliha, kompvekke (välja arvatud karamell).
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Eelneva tõttu ei lubata pakiga saata kinni peetavale isikule arestimajja teed, kohvi, kakaod ja
puljongit, kuna ASkE § 36 lg 2 neid ei nimeta. Seega ei riku arstimaja ametnikud oma kõnealuse
tegevusega Teie õigusi, vaid järgivad arestimaja sisekorraeeskirja nõudeid.
Ka varsemalt ei lubatud arestimajades teed ja kohvi pakiga kinni peetavale isikule saata. Sellise
keelu põhjuseks olid julgeolekukaalutlused – tee ja kohvi hulgast on keeruline tuvastada
arestimajas keelatud ohtlike aineid.
Juhul, kui Te soovite konkreetselt teada, miks arestimaja sisekorraeeskiri ei loetle pakis lubatud
toiduainete all Teile meelepäraseid tooteid, soovitan ma Teil pöörduda siseministri poole. Nimelt
sätestab märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse § 3, et valitsusasutus, valla- või
linnavalitsus, osavalla ja linnaosa valitsus või valla- või linna ametiasutus annab tasuta selgitusi
tema poolt välja töötatud õigusaktide või nende eelnõude, asutuse tegevuse aluseks olevate
õigusaktide ja asutuse pädevuse kohta.
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