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Kärdla politseijaoskonna arestimaja  

 

 

Lugupeetud härra prefekt 

 

 

Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid 07.08.2018 ette teatamata Politsei- ja Piirivalveameti Kärdla 

politseijaoskonna arestimaja (edaspidi: arestimaja). Kontrollkäigul tutvuti arestimaja ruumide ja 

dokumentidega. Kinnipeetuid1 kontrollkäigu ajal arestimajas ei viibinud. 

 

Positiivne on, et üldjuhul talletatakse dokumentides käeraudade kasutamine ja selle kestus. Samuti 

on enamikus esmase tervisekontrolli aktides (TKA) korrektselt fikseeritud kinnipeetute välised 

vigastused või nende puudumine. See on hea praktika ning vajalik võimalike hilisemate 

õigusvaidluste ja erimeelsuste lahendamiseks. Kinnipeetud saavad soovi korral jalutada iga päev 

jalutushoovis. Kiiduväärt on seegi, et kainestuskambris on olemas ühekordsed joogitopsid. 

 

Probleeme on dokumentide vormistamise, aegunud ravimite hävitamise, Piinamise ja Ebainimliku 

või Alandava Kohtlemise või Karistamise Tõkestamise Euroopa Komitee (CPT) nõudmiste 

järgimise ning sotsiaalministri määruse täitmisega. 

 

Dokumentide vormistamine 

 

Hea praktika on, et arestimaja registreerib dokumentides andmed selle kohta, kui kaua kasutatakse 

isiku kinnipidamisel käeraudu. Näiteks S.N. kohta 05.02.2018 ja M.K. kohta 01.01.2018 koostatud 

joobeseisundis isiku kainenemisele toimetamise protokollis ning M.K. kohta 06.07.2018, V.A. 

kohta 30.06.2018, N.L. kohta 06.05.2018 ja P.K. kohta 05.02.2018 koostatud isiku kinnipidamise 

protokollis. Erivahendite kasutamise kestus tuleks ära märkida ka kahtlustatavana kinnipidamise 

protokollis (S.P. kohta 07.01.2018 koostatud dokumendis see info puudus). Samuti tuleks tagada, 

et kõigis kinnipeetut puudutavates dokumentides registreeritaks korrektselt kinnipeetu tervislik 

seisund ja tema lähedaste teavitamine kinnipidamisest.  

 

V.A. kohta 30.06.2018 koostatud TKA-s ei olnud isiku vigastusi ega nende puudumist märgitud.  

 

M.K. kohta 06.07.2018 ning P.K. kohta 05.02.2018 koostatud TKA-s oli väliste 

vigastuste/vägivalla tunnuste lahtrisse kirjutatud, et need puuduvad. Mõlema kinnipeetu kohta oli 

                                                 
1 Mõiste kinnipeetu hõlmab arestimajas viibivaid vahistatuid, kinnipeetavaid ning arestialuseid. 
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aga samadel päevadel koostatud indikaatorvahendi kasutamise protokollides vigastuste lahtrisse 

tehtud märge „X“. Vastuoluline info kinnipeetu terviseseisundi kohta võib tekitada segadust ning 

hilisemaid õigusvaidlusi. 

 

M.O. kohta 25.01.2018 koostatud isiku kinnipidamise protokollist ei ilmnenud, mis tulemustega 

protokollis märgitud isikule (H.S.) kinnipidamisest teavitati. A.V. kohta 14.05.2018 koostatud 

isiku kinnipidamise protokollist ei selgunud, kas üldse ning mis tulemustega isiku kinnipidamisest 

teatati.  

 

Istekoht jalutushoovis 
 

Eesti õigusaktid jalutushoovi kohta tingimusi ei sätesta. CPT on oma eelviimase visiidi raportis (p 

36) soovitanud Eestil teha jalutushoovi mh ka puhkekoha. CPT on istumispaika oluliseks pidanud 

ka 2018. aastal Aserbaidžaanile (p 60) ning 2017. aastal Hispaaniale (p 61) antud soovituses. 2015. 

aastal palus õiguskantsler paigaldada Paide ja Rapla arestimaja jalutushoovi mh istekohad. 2018. 

aastal tehtud kontrollkäikude põhjal on hea meel tõdeda, et nii Paide kui ka Rapla arestimaja 

jalutushoovi on nõuetekohased pingid juba paigaldatud. Istekoht on seega vajalik ka Kärdla 

arestimaja jalutushoovis.   

 

Sotsiaalministri määruse täitmine 

 

Sotsiaalministri määruse järgi tuleb kinnipeetutele anda toidunormile vastavat toitu kolmes osas 

ning vähemalt kolm korda päevas. CPT on nõudnud nt Sloveeniale 2017. aastal antud soovituses, 

et pikemalt kinni peetud inimestele tagataks kolm toidukorda päevas. Liiga pikki toidukordade 

vaheaegu on õiguskantsler varem tauninud ka välismaalaste kinnipidamiskeskusesse, Viru 

Vanglasse ja Kuressaare arestimajasse tehtud kontrollkäikude kokkuvõtetes. Palun pakkuge 

kinnipeetutele arestimajas nõuetekohast hommikusööki. 

 

Videovalve 

 

Arestimaja kõigis kambrites kasutatakse kõikide kinnipeetute jälgimiseks ööpäev läbi videovalvet. 

Videovalvet on hiljuti käsitletud Kuressaare, Rapla ning Paide arestimajja tehtud kontrollkäikude 

kokkuvõtetes. Arestimaja kambrites viibivad arestialused ja vahistatud ligi 23 tundi ööpäevas ja 

ajuti ka pikema aja vältel. Võimalik on iga isikut arvestades kaaluda, kas ööpäevaringne 

videovalve on möödapääsmatult vajalik (nt terviseseisundi tõttu) ning otsustada, kas ja kui suures 

ulatuses seda igal konkreetsel juhul võiks kasutada.  

 

Vangistuseaduse täitmine 

 

Kinnipeetud ei saa arestimajas lugeda üleriigilisi päevalehti. Õiguskantsler on sellele probleemile 

juhtinud tähelepanu ka sama prefektuuri Kuressaare, Rapla ja Paide arestimajadesse tehtud 

kontrollkäikudel. Vangistusseaduse § 30 lg 1, § 86 lg 1 ja § 93 lg 3 järgi peab arestimajas viibivale 

kinnipeetule olema tagatud võimalus lugeda üleriigilisi ajakirjandusväljaandeid. Seadust tuleb 

täita. 

 

Aegunud ravimid 

 

Kontrollkäigu ajal oli arestimajas käsimüügiravim, mille kõlblikkusaeg lõppes 2018. aasta 

veebruaris. Aegunud ravimid tuleb nõuetekohaselt hävitada. Õiguskantsler juhtis sellele 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168069576c
http://hudoc.cpt.coe.int/eng?i=p-aze-20171023-en-12
http://hudoc.cpt.coe.int/eng?i=p-esp-20160927-en-23
http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/soovitus_politsei-_ja_piirivalveameti_laane_prefektuuri_paide_ja_rapla_politseijaoskonna_arestikambrid__kontrollkaik.pdf
http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Kontrollk%C3%A4ik%20Paide%20politseijaoskonna%20arestimajja.pdf
http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Kontrollk%C3%A4ik%20Rapla%20politseijaoskonna%20arestimajja.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/13252259?leiaKehtiv
http://hudoc.cpt.coe.int/eng?i=p-svn-20170328-en-9
http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/jarelkontrollkaigu_kokkuvote_ppa_valismaalaste_kinnipidamiskeskus.pdf
http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/kontrollkaigu_kokkuvote_viru_vangla_1.pdf
http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/kontrollkaigu_kokkuvote_viru_vangla_1.pdf
http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Kontrollk%C3%A4ik%20Kuressaare%20politseijaoskonna%20arestimajja.pdf
http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Kontrollk%C3%A4ik%20Kuressaare%20politseijaoskonna%20arestimajja.pdf
http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Kontrollk%C3%A4ik%20Rapla%20politseijaoskonna%20arestimajja.pdf
http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Kontrollk%C3%A4ik%20Paide%20politseijaoskonna%20arestimajja.pdf
http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Kontrollk%C3%A4ik%20Kuressaare%20politseijaoskonna%20arestimajja.pdf
http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Kontrollk%C3%A4ik%20Rapla%20politseijaoskonna%20arestimajja.pdf
http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Kontrollk%C3%A4ik%20Paide%20politseijaoskonna%20arestimajja.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/109032018019
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tähelepanu ka eelmise kontrollkäigu põhjal tehtud soovituses. Palun jälgige edaspidi, et aegunud 

ravimid teistest ravimitest eraldataks ja nõuetekohaselt hävitataks. 

 

Ootan Teie seisukohta soovituste suhtes hiljemalt 14.09.2018. 

 

 

Austusega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Olari Koppel 

õiguskantsleri asetäitja-nõunik, õiguskantsleri kantselei direktor 

õiguskantsleri ülesannetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Käti Mägi  693 8414 

Kati.Magi@oiguskantsler.ee 

http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/kontrollkaigu_kokkuvote_ppa_laane_prefektuuri_kardla_politseijaoskonda.pdf

