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Tartu Vanglas karistust kandev kinnipeetav pöördus õiguskantsleri poole ja väitis, et vanglas ei 

ole süüdimõistetutele kasutamiseks mõeldud jalutushoovides (Tartu Vangla S-hoone 

jalutushoovid) katust, mis pakuks vajadusel kaitset ilmastiku eest. Avaldaja väitis, et näiteks 

vihmasaju korral ei saa seetõttu süüdimõistetud realiseerida vangistusseadusest tulenevat õigust 

viibida vähemalt üks tund päevas värskes õhus. 

 

06.10.2015 külastas õiguskantsleri nõunik Tartu Vanglat ning muuhulgas tuvastas, et avaldaja 

väited peavad paika: S hoone jalutushoovidel tõepoolest katused puuduvad. 

 

Õiguskantsler on 2013. aastal sarnase olukorra tuvastanud kontrollkäigul Harku ja Murru 

Vanglasse ja soovitanud vanglal varustada jalutusaedik ilmastiku eest kaitsvate meetmetega (nt 

osaliselt katta varikatusega, varustada seinaga, mille varju tuule eest peituda jms). Soovituses 

(kontrollkäigu kokkuvõttes) on rõhutatud, et Piinamise ja Ebainimliku või Alandava Kohtlemise 

või Karistamise Tõkestamise Euroopa Komitee (edaspidi ka CPT) on järjepidevalt toonud esile 

igapäevase värskes õhus viibimise võimaluse olulisust, samuti on CPT selgitanud, et värskes 

õhus viibimiseks mõeldud paik peab pakkuma puhkamisvõimalust (means of rest) ja kaitset 

ilmastiku eest (shelter from inclement weather) ja selleks peab vanglateenistus tarvitusele võtma 

vastavad abinõud.
1
 Konkreetselt Eesti kontekstis on CPT teinud etteheiteid Viru Vangla 

jalutusbokside osas ning nõudnud, et need varustataks puhkamisvõimaluse ja ilmastiku eest 

kaitsvate meetmetega.
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1
 Vt nt Report to the Spanish Government on the visit to Spain carried out by the European Committee for the 

Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 31 May to 13 June 2011, p 

131. Kättesaadav arvutivõrgus: http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2013-06-inf-eng.htm; Report to the Albanian 

Government on the visit to Albania carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 10 to 21 May 2010, p 53. Kättesaadav arvutivõrgus: 

http://www.cpt.coe.int/documents/alb/2012-11-inf-eng.htm; Report to the Government of the Slovak Republik on 

the visit to the Slovak Republic carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman 

or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 24 March to 2 April 2009, p 98. Kättesaadav arvutivõrgus: 

http://www.cpt.coe.int/documents/svk/2010-01-inf-eng.htm. 
2
 Report to the Estonian Government on the visit to Estonia carried out by the European Committee for the 

Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 30 May to 6 June 2012, p 

63. Kättesaadav arvutivõrgus: http://www.cpt.coe.int/documents/est/2014-01-inf-est.pdf.  
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Jalutushoovide ilmastikukindlamaks ehitamist soovitas õiguskantsler käesoleval aastal ka 

Politsei- ja Piirivalveametile Lääne prefektuuri Rapla ning Paide politseijaoskonna 

arestikambrite kontrollkäigu kokkuvõttes. Kõnealuses soovituses on rahvusvahelistele 

seisukohtadele tuginedes märgitud, et jalutushoovides peaksid olema ka puhkamisvõimalused 

kinni peetavatele isikutele pinkide vms näol. 

 

Eelnevale tuginedes soovitame Tartu Vangla jalutushoovid varustada ilmastiku eest 

kaitsvate meetmetega (nt osaline katus ja lahendus tuule eest varju pakkumiseks) ja 

pinkide või muude puhkamisvõimalusi pakkuvate vahenditega. 

 

Teie seisukoht soovituse täitmise kohta on oodatud hiljemalt 23.11.2015. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 
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