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Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava järgimiseks 

Kontrollkäik Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri arestimajja 

 

 

Austatud härra peadirektor ja härra prefekt 

 

 

22.01.2015 viisid õiguskantsleri nõunikud läbi etteteatamata kontrollkäigu Politsei- ja 

Piirivalveameti Põhja prefektuuri arestimajja (edaspidi ka arestimaja). Kontrollkäigule kaasati 

erialaasjatundjana Päästeameti ametnikud. Päästeametnike ülesandeks oli hinnata arestimaja 

tuleohutust. 

 

Tänan nimetatud asutuse ametnikke sujuva koostöö eest kontrollkäigul ning edastan käesoleva 

kirja lisana kontrollkäigu kokkuvõtte koos asjakohaste soovitustega, millised on Politsei- ja 

Piirivalveameti Põhja prefektuurile: 

 

1. tagada arestimajas kinnipeetutele piisav juurdepääs avalikustatud informatsioonile 

(nt regulaarselt ja ebamõistliku viivituseta jagatavate ajalehtede näol); 

2. kaaluda võimalust tagada kinnipeetutele telefoni kasutamine sagedamini kui kord 

nädalas; 

3. leida võimalusi selleks, et tagada kinnipeetutele täiendavalt telefoni kasutamise 

võimalusi näiteks mõne tasuta telefonikõne näol, millega isik saab lähedastele anda 

infot arestimajas vajalike esemete kohta (sh telefonikaart) ja/või korraldada 

telefonikaartide soetamine arestimaja vahendusel; 

4. luua arestimaja raamatukogus kinnipeetutele laenutamiseks pakutavatest teostest 

üldine tellimisnimekiri või nimekirjad (nt žanri, teema vmt alusel) ning teha need 

isikutele kättesaadavaks; 

5. järgida väärteomenetluse seadustiku § 205 lõikes 4 sätestatut ja teatada aresti 

täitmisele pööranud kohtule, kui süüdlane ei ilmu määratud ajaks aresti kandmisele 

arestimajja; 

6. jälgida, et koostöös arestimaja hoone omanikuga (Riigi Kinnisvara AS) saaksid 

päästeametniku seisukohas märgitud puudused kõrvaldatud.  

 

Politsei- ja Piirivalveametil soovitan ajakohastada kinnipeetutele arestimajades jagatavad 

õigusi ja kohustusi tutvustavad materjalid.  
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Seoses kontrollkäigu kokkuvõtte punktis 4.2 käsitletud aresti täitmisest kõrvale hoidvate isikute 

sundtoomisega, saadan käesoleva kirja ja selle lisaks oleva kontrollkäigu kokkuvõtte teadmiseks 

Harju Maakohtule. Viimast seetõttu, et arestimajas viibivad peamiselt Harju Maakohtu poolt 

mõistetud aresti kandvad isikud ning arestist kõrvale hoidvate isikute suhtes sundtoomise 

korraldamine on ka kohtu tegevusega seotud.
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Kontrollkäigu kokkuvõttes ja ka käesolevas kirjas kajastatud soovitustele ootan Teie seisukohti 

võimalusel hiljemalt 04.05.2015. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Nele Parrest 

õiguskantsleri asetäitja-nõunik 

õiguskantsleri ülesannetes 

 

 

Lisa: Kontrollkäigu kokkuvõte Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri arestimajja 10 lehel 

1 eks 

 

 

Teadmiseks: Harju Maakohus (harjumk.info@kohus.ee) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jaanus Konsa  693 8445 

Jaanus.Konsa@oiguskantsler.ee 

                                                 
1
 Nt küsimus, kas väljastada politsei teavitusel sundtoomise määrus või märkida sundtoomise võimalus koheselt 

isikule aresti mõistmisel kohtuotsusesse jms korraldusliku iseloomuga aspektid. 


