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Õiguskliiniku loomine

Eesti Inimõiguste Keskus avas õiguskliiniku oktoobris 2011 eesmärgiga suurendada 
varjupaigataotlejatele osutatava õigusabi kvaliteeti ja muuta menetlus kiiremaks ja tõhusamaks. 
Kliinikus pakuvad õigusabi EIK juristid ja juuratudengid koostöös advokaatidega. Eelnevalt 
kaardistati ja analüüsiti vajadusi, et leida parim lahendus. Õiguskliinik loodi koostöös ÜRO 
pagulasameti (UNHCR) ja Tallinna Tehnikaülikooliga, Euroopa Pagulasfondi ja Siseministeeriumi 
vahenditega.

Lugu õiguskliiniku avamisest 2. novembri 2011 ajalehes Põhjarannik.
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UUDISED 3

Uudised Rakvere 8, 
41532 Jõhvi , 

tel. 335 4444, 
info@pohjarannik.ee

ILM JÕHVIS

LÜHIDALT

POLITSEI

EESTI

SUUR TÖÖRIISTAVARGUS 
TALUS 

Ajavahemikus 1.-23. oktoobrini 
varastati Vaivara vallas Sõtke 
külas asuvast talust mitmesugu-
seid tööriistu koguväärtusega 
13 314 eurot.

VARAS TULI LÄBI PAKIRUUMI 
Ajavahemikus 30.-31. oktoob-

rini tungiti Mäetaguse vallas 
Kiikla külas lukustamata pagasi-
ruumi kaudu sõiduautosse Audi 
ja varastati automakk. Kahju on 
55 eurot.

VARGAD VIISID AKNATRELLID
Ajavahemikus 28.-31. oktoob-

rini tungiti lõhutud akna kaudu 
Kohtla-Järve Ahtme linnaosas 
Kadri tänaval asuva osaühingu 
ruumidesse, kust varastati õmb-
lusmasina varuosi ja aknatrellid. 
Esialgne kahju on 686 eurot.

SIRLE SOMMER-KAL-
DA

sirle@pohjarannik.ee 
"Nii rahvusvahelised or-

ganisatsioonid kui ka õigus-
kantsler on korduvalt viida-
nud reaalsele vajadusele tõ-
husa õigusabiteenuse järele, 
millele varjupaigataotleja-
tel oleks kerge juurdepääs," 
kommenteeris õiguskliini-
ku vajadust Eesti inimõigus-
te keskuse pagulasprogram-
mi juht Kristi Toodo, kelle sõ-
nul on kaks kuud näidanud, et 
teenus on väga vajalik. 

Õiguskliiniku raames an-
navad esmast õigusalast nõu 
varjupaigataotlejatele Tallin-
na tehnikaülikooli õiguse ins-
tituudi tudengid. Lisaks selle-
le aidatakse neil koostada rii-
gi õigusabi taotlusi ning vaja-
duse korral aitavad advokaa-
did varjupaigataotlejaid suht-
luses politsei- ja piirivalve-
ameti kodakondsus- ja mig-
ratsiooni osakonnaga ning 
esindavad neid kohtus.

Tasuta juriidilist õigus-
abi osutatakse telefonitsi ja 
e-kirja teel ning kohtumistel 
nii Eesti inimõiguste kesku-
ses, väljasaatmisekeskuses 
kui ka Illuka varjupaigataot-
lejate vastuvõtukeskuses.

Suur nõudlus 
"Käime kaks korda kuus 

Illukal kohapeal ning alati 
soovivad kõik keskuses ela-
vad pagulased jutule saa-

ILLUKA KESKUS: Pagulastele osutatavad teenused on pälvinud palju kriitikat

Õiguskliinik parandab 
pagulaste olukorda

TRIIN RAAG 
Töötame edasi selle ni-
mel, et Illuka varjupaiga-
taotlejate keskuses oleks 
teenuste osutamine 
paindlikum ja paremini 
korraldatud. 

Illuka varjupaigataot-�
lejate vastuvõtukesku-
ses, mis on teeninud 
inimõiguslaste pahamee-
le oma kõrvalise asu-
koha ja teenuste hal-
va kättesaadavuse tõt-
tu, on tänu hiljuti käivitu-
nud õiguskliinikule para-
nenud pagulaste võima-
lus saada kiiret õigusabi. 

da ja millestki rääkida," üt-
les Toodo, lisades, et kesku-
se asukoht ilmselgelt segab 
tööd. "Bussiliiklus on kehv ja 
kui pagulane tuleb ise Tallin-
na, siis on vaja talle öömaja. 
Kui meie sõidame kohale, lä-
heb kaotsi terve päev, ja kui 
võtame kaasa advokaadi, on 
see ka väga kulukas," selgi-
tas ta.

Toodo sõnul on inimõigus-
te keskus avaldanud sotsiaal-
ministeeriumile korduvalt 
arvamust, et varjupaigataot-
lejate keskus tuleks Illukalt 
ära kolida, hoolimata argu-
mendist, et Ida-Virumaal on 
sellise keskuse ülalpidamine 
oluliselt odavam kui Tallin-
nas. Samas märkis ta, et Illu-
kal pole probleeme ainult õi-
gusabiga, vaid ka eesti keele 
tundide läbiviimise, sotsiaal-
teenuste ja psühholoogilise 
abi osutamisega ning kesku-
se asukate vaba aja sisusta-
misega. 

"Lugesin hiljuti uuesti üle 
õiguskantsleri visiitide kok-
kuvõtteid, kus on näiteks kir-
jas, et kooliealine laps loobus 
kehva transpordi tõttu koo-
lis käimisest. See on ju enne-
kuulmatu! Samas saan aru, 
et keskuse juhatajale ei saa 
panna kohustust sõidutada 
ühte kooli, teist arsti juurde 
jne," rääkis Toodo. 

Otsust veel pole
"Töötame edasi selle ni-

mel, et Illuka varjupaigataot-
lejate keskuses oleks teenus-
te osutamine paindlikum ja 

paremini korraldatud," mär-
kis sotsiaalministeeriumi 
hoolekande osakonna pea-
spetsialist Triin Raag. 

"Nendele mittetulundus-
ühingutele, kes hetkel vastu-
võtukeskuses teenuseid osu-
tavad - inimõiguste keskus, 
Johannes Mihkelsoni keskus 
ja Eesti pagulasabi -, on kau-
gus siiski probleemiks. Ena-
mik neist tegutseb vabataht-
likkuse alusel, oma tööst ja 

tegemistest vabal ajal," rää-
kis Raag, lisades, et tege-
vuste läbiviimine keskuses 
tähendab vabatahtlikele nii 
suurt aja- kui transpordikulu. 
"Püüame koos leida lahendu-
si, mis oleksid kõikidele osa-
pooltele mõistlikud."

Otsust varjupaigataotle-
jate keskuse äraviimise koh-
ta Illukalt pealinnale lähema-
le pole sotsiaalministeerium 
siiani langetanud. 

Varjupaigataotlejad vajavad riigikeeleoskamatuse tõttu jurii-
dilist abi nii riigi õigusabi taotluste koostamisel kui suhtluses 
kodakondsus- ja migratsiooni osakonnaga. Pildil on pagulane 
Sabyasachi Sarder Bangladeshist. ARHIIV

Lapsed lastekodusse saatnud 
ametniku töös puudusi ei leitud

KERGLIIKLUSTEED 
PROJEKTEERIB 
REAALPROJEKT
JÕHVI. Vallavalitsus tunnistas 
eile Jõhvi linna ja Tammiku alevi-
ku vahelise jalg- ja jalgrattatee 
ehituse tehnilise projekti koosta-
mise hanke võitjaks OÜ Reaal-
projekt, kes pakkus töö hinnaks 
ilma käibemaksuta 9890 eurot 
ning oli kõikidest pakkumistest 
odavaim. Kokku osales hankel 
viis firmat. Kõige kallima pakku-
mise hinnaks oli 19 517 eurot.  

KONTROLLITAKSE 
MÄNGUVÄLJAKUTE OHUTUST
SILLAMÄE. Sillamäe linnavalit-
sus valis riigihankega linna män-
guväljakute seisukorra hindami-
se läbiviijaks osaühingu Vi-
vocard Plus, kes teeb seda 447 
euro eest.  

Hindamise käigus selgitatakse 
välja, millises seisukorras on 
olemasolevad mänguväljakud, 
kas seal on ohtlikke atraktsioo-
ne, mis vajavad remonti või ma-
havõtmist, ning mida on vaja 
veel teha mänguväljakute ohutu-
se tagamiseks.  

Hindamise käigus kontrollitak-
se 14 laste mänguväljakut ja 
see peab olema tehtud 30. no-
vembriks.

ARSTIABI 
KÄTTESAADAVUSEGA ON 
SUURIMAD PROBLEEMID 
KIRDE-EESTIS

IDA-VIRUMAA. Arstiabi kätte-
saadavus Eestis väheneb juba 
teist aastat järjest, selgub sta-
tistikaameti teisipäeval avalda-
tud uuringust. Suuremad prob-
leemid arstiabi kättesaadavuse-
ga olid maa-asulates ja eriti Kir-
de-Eestis. Kõige vähem oli pere-
arstiabi ja hambaarstiabi kätte-
saadavusega probleeme Lääne-
Eestis, eriarstiabi oli kõige kät-
tesaadavam Lõuna-Eestis.

Kolm protsenti 16aastastest 
ja vanematest inimestest ei 
saanud tänavu Eestis vajaduse 
korral perearstiabi. Mullu oli sel-
liste inimeste osakaal 2,1 prot-
senti ja 2009. aastal kaks prot-
senti.

Eriarstiabi ei saanud tänavu 
vajaduse korral 6,9 protsenti, 
mullu oli selliseid inimesi 4,7 
protsenti ja tunamullu 4,2 prot-
senti.

Ida-Virumaa maavalitsus ko-
hustas oktoobri alguses Tu-
dulinna vallavolikogu alusta-
ma järelevalvet ametniku te-
gevuse üle, kes võttis saates 
"Kodutunne" osalenud emalt 
kaks pisikest last; vald amet-
niku käitumises suuri rikku-
misi ei tuvastanud.

"Järelevalvekomisjon 

tutvus juhtumit puudutava-
te materjalidega ning on ar-
vamusel, et põhimõtteliselt 
tegutses Heli Šmigelskene 
õigesti, seades eesmärgiks 
laste tervise ja heaolu," rää-
kis Tudulinna vallavanem 
Andres Ojanurm Õhtulehe-
le. Ta täpsustas, et mõninga-
tes Heli Šmigelskene koos-

tatud dokumentides esineb 
puudusi.

"Järelevalvekomisjon teeb 
talle ettepaneku pöörata 
edaspidi suuremat tähelepa-
nu dokumentide vormistami-
se korrektsusele," lisas Oja-
nurm, kes ei saa täpsustada, 
millised puudused olid. Järe-
levalvekomisjoni tulemused 

saadetakse seisukohavõtmi-
seks maavalitsusele.

Septembris jõudis avalik-
kuse ette juhtum, kus kohalik 
sotsiaalametnik Heli Šmigels-
kene saatis Tudulinna vallas 
elava naise Siivi kaks väikest 
last venekeelsesse Narva las-
tekodusse, samal ajal kui ema 
oli haiglaravil. (PR)

LIGI POOLED INIMESED 
POOLDAVAD 
RAVIMIMÜÜKI POODIDES
Teisipäeval esitletud ravi-
mitootjate tellitud uurin-
gust selgub, et ligi pooled 
vastanuist suhtuvad käsi-
müügiravimite müügikanali-
te laiendamisse positiiv-
selt.

Uuringu tellija, ravimitoot-
jate liidu juhi Riho Tapferi 
sõnul oli uuringu eesmärk 
hinnata rahva ootusi käsi-
müügiravimite kättesaada-
vuse osas ning selgitada 
elanikkonna suhtumist kä-
simüügiravimite müügikoh-
tade laiendamisse.

Uuringu läbiviija, Turu-Uu-
ringute ASi uuringujuhi Iivi 
Riivits-Arkonsuo kinnitusel 
võib uuringutulemustele tu-
ginedes öelda, et eestla-
sed jaguneva d laias laas-
tus kaheks - pooled soovi-
vad, et käsimüügiravimeid 
oleks võimalik osta ka väl-
jastpoolt apteeke, teine 
pool aga arvab, et seda ei 
ole vaja.

Konkurentsiameti peadi-
rektori Märt Otsa sõnul on 
Eestis kujunenud olukord, 
kus kahele hulgimüüjale 
kuulub kuni 90 protsenti 
ravimite turustamisest, 
mis välistab normaalse tu-
rukonkurentsi ega motivee-
ri ettevõtjaid pakkuma ravi-
mikasutajale parimat ning 
soodsaimat valikut. Käsi-
müügiravimite müük väljas-
pool apteeke parandaks 
konkurentsiolukorda, mille 
tulemusel täieneks ravimi-
te valik ning alaneks hinna-
tase. 

ESIMESI KÜLMALAINEID 
ON OODATA NOVEMBRI 
TEISEL POOLEL
Eesti meteoroloogia ja hüd-
roloogia instituudi (EMHI) 
andmeil püsib novembri al-
guses suhteliselt soe ja 
kuiv ilm, esimesi külmalai-
neid on oodata kuu teisel 
poolel. 

Eeloleva novembrikuu 
keskmine õhutemperatuur 
on veidi kõrgem või läheda-
ne ajaloolise normiga va-
hemikus 0,3 miinuskraa-
dist 2,7 plusskraadini. Sa-
demeid on novembris oo-
data keskmiselt, eeldatav 
norm on 46-80 millimeet-
rit.

Suhteliselt kuiv ilm püsib 
kuu esimesel kolmandikul. 
Vihm asendub lumega kuu 
teisel poolel, mil on võima-
lik lumikatte tekkimine.

EMHI prognoosi kohaselt 
määravad kuu esimesel 
kolmandikul ilma Vene-
maal püsiv kõrgrõhuala 
ning üle Põhja-Skandi-
naavia liikuvad tsüklonid. 
Viimased toovad Lääneme-
re ümbrusesse suhteliselt 
sooja õhku, sajuvõimalus 
on väike.

Kuu viimasel kolmandikul 
liiguvad tsüklonid Eesti lä-
heduses ning toovad lund, 
lörtsi, ajuti ka vihma. 
(BNS)

13. novembril toimub Jõhvi 
spordihallis kõikide laste isa-
depäev, mis pakub pere mees-
poolele võimalust tutvuda 
Eesti operatiiv- ja militaar-
tehnikaga ning paneb lapsed 
koos isadega sporti tegema ja 
kontserti nautima. 

Isadepäev toob Jõhvi Tanja Mihhailova ja Trafficu
Kaitseväe, Kaitseliidu, 

politsei, päästeameti ja si-
seministeeriumi korralda-
tav kogupereüritus toob 
Jõhvi spordihalli igat sor-
ti tehnikat, mis peaks vas-
tama just meeste maitsele 
- kohal on tankitõrjetehni-

ka, soomusauto, haubits ja 
miinipilduja, lisaks mitme-
sugused pääste- ja politsei-
masinad. Kõike seda saab 
mitte ainult kaugelt vaada-
ta, vaid ka oma käega katsu-
da. Lisaks sellele võib proo-
vida voolikuga täpsust visa-

ta, sõdurivarustuses liikuda, 
mängida sõrmejäljekütti või 
katsetada laskesimulaatorit 
ja maskeerimist.  

Isadepäev spordihallis al-
gab kaitseväe orkestri esine-
misega kell 11. (PR) 

KOLMAPÄEV. Vaheldu-
va pilvisusega ilm. Mõõdu-
kas tuul lääneedelast 4.0 m/s. 
Sooja on 9-10 kraadi.



Õiguskliinikus pakutav õigusnõustamise mudel aitab tagada kvaliteetse ja tõhusa 
varjupaigamenetluse kuluefektiivselt.

EIK koondab varjupaigavaldkonnas Eestis ainulaadset õigusalast pädevust. EIK on Euroopa 
Põgenike ja Pagulaste Nõukogu (European Council on Refugees and Exiles, ECRE) ja 
selle Euroopa asüüliteemalise õigusvõrgustiku (European Legal Network on Asylum, ELENA) liige, 
mis annab meile ligipääsu nii koolitustele kui teabele varjupaigaõiguse Euroopa ja rahvusvahelise 
arengu kohta. Alates juulist 2014 on EIK ka ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti (UNHCR) 
lepinguline koostööpartner. Pagulaste õiguskliiniku mudel, mida on Euroopa Pagulasfondi ja 
Siseministeeriumi toel mitme aasta jooksul üles ehitatud, on muutnud varjupaigamenetlust 
senisest oluliselt kvaliteetsemaks ja tõhusamaks ning võimaldab paindlikult reageerida 
taotlejate arvule. Uue varjupaigaõigusele keskenduva kompetentsikeskuse loomine oleks Eesti 
väheste ressursside ja piiratud varjupaigataotlejate arvu tingimustes ebamõistlik.

Varajase õigusabi pakkumine varjupaigataotlejatele koormab vähem varjupaigamenetlust. 
Pagulaste õiguskliinik on nõustanud varjupaigataotlejaid koheselt pärast varjupaigataotluse 
esitamist, et selgitada neile varjupaigamenetlust, varjupaigamenetluse raames läbiviidava intervjuu 
tähtsust varjupaigamenetluses, tõendite esitamise tähtsust (ning viise kuidas tõendeid saaks 
esitada), varjupaiga andmisest keelduva otsuse tagajärgi ning varjupaigamenetluse ajal riigist 
lahkumise tagajärgi. Antud nõustamise raames oleme saanud esitada Politsei- ja Piirivalveametile 
(PPA) enne intervjuu läbiviimist vajalikku tõendusmaterjali, mis aitab menetlejal intervjuu paremini 
üles ehitada ning selleks ette valmistada.  
 
Olgugi, et ka menetlejad selgitavad tõendite esitamise vajalikkust ning vajalikkust intervjuul tuua 
välja kõik tähtsust omavad asjaolud, on praktika näidanud, et kui varjupaigataotlejatele seda 
rääkida sõltumatu nõustaja poolt, tõlgi vahendusel aega võttes ning lastes taotlejal omapoolseid 
küsimusi esitada, mõistavad nad paremini oma kohustusi ning seeläbi on tagatud kiirem ning 
efektiivsem varjupaigamenetlus.  
 
Näide: pagulaste õiguskliinikus käis nõustamisel varjupaigataotleja, kes oli taotlenud varjupaika 
poliitilise meelsuse alusel (mis oli ka tõendatav). Siiski ilmnes teisel nõustamisel, et antud 
varjupaigataotleja seksuaalset orientatsiooni tuleks ka varjupaigamenetluses arvesse võtta. 
Seetõttu sai eelnevalt informeeritud ametnik, kes varjupaigaintervjuud läbi viis, otsida vajalikku 
päritoluriigi infot enne intervjuu läbiviimist ning ühtlasi oli ka ise paremini ette valmistunud. Juhul 
kui intervjuu ajal jäävad teatud olulised küsimused küsimata ning see ilmneb hiljem, on vajalik viia 
läbi täiendav intervjuu või saata taotlejale lisaküsimused paberil, andes talle vastamiseks teatud 
tähtaja. Sellised lisakohustused toovad kaasa ka lisakulusid tõlgi ning ametniku täiendava tööaja 
näol, võimalikud on ka täiendavad transpordikulud. Kõik eelpool mainitu koormab ning aeglustab 
varjupaigamenetlust rohkem kui olukord, kus kõik asjaolud on selged enne intervjuud. 

Varajane õigusabi aitab täita paremini riigi kohustust anda isikule võimalus esitada 
omapoolsed vastuväited ja seisukohad enne varjupaiga andmisest keelduva otsuse 
tegemist. Tihtipeale teevad menetlejad seda ka ametliku kirja teel, kus on püstitatud teatud 
seisukohad. Kui menetlejad peaksid iga taotlejaga eraldi kokku saama selleks menetlustoiminguks 
või tõlkima esialgu kirja taotlejale mõistetavasse keelde ja hiljem vastuse tagasi eesti keelde siis 
koormaks see ebamõistlikult menetlust ning suurendaks oluliselt tõlkekulusid. Kuna nõustamise 
raames käivad EIK õigusnõustajad ka varjupaigataotlejate vastuvõtukeskuses, siis tihtipeale 
võimaldab see ühendada mitu tegevust ning koostada vastuseid mitmele PPA kirjale korraga. 
Õigusnõustajate töökohustuste hulka kuulub nii varjupaigataotlejate nõustamine seoses 
menetlusega ning kõikvõimalike dokumentide selgitamine ja edastamine PPAle. Seeläbi on 
tagatud, et menetlejad saaksid paremini keskenduda otsuste tegemisele ning ei peaks suunama 
ebamõistlikult palju aega toimingutele, millele saaksid kaasa aidata õigusnõustajad

Varjupaigataotlejatele tagatakse varajase õigusabi andmise läbi suurem kindlustunne ja 
rahulolu, taotleja on teadlik oma õigustest ja kohustustest ning tekkivate küsimuste korral 
on tal alati võimalik pöörduda oma õigusnõustaja poole. Seega tõuseb varjupaigataotleja 
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usaldus Eesti varjupaigasüsteemi, selle läbipaistvuse ja kvaliteedi suhtes ning Eesti riigi suhtes 
üldisemalt. Kui on usaldus süsteemi vastu, on taotlejal lihtsam aktsepteerida ka varjupaiga 
andmisest keelduvat otsust ning hakata planeerima vabatahtlikku tagasipöördumist päritoluriiki. 
Positiivse otsuse korral on nii loodud alused edukaks lõimumiseks

Õigusnõustaja olemasolul on PPA-l võimalik kokku hoida tõlkekulusid. Kui taotlejal ei ole 
esindajat, peaks PPA kõik otsused tõlkima neile mõistetavasse keelde. Peale otsuse, eriti 
keelduva, selgitamist, peab ametnik vastama varjupaigataotleja küsimustele sh. edasikaebamise 
võimaluste kohta.

VRKS kohaselt on varjupaigataotlejal õigus tema suhtes tehtud keelduv otsus edasi kaevata 
10 päeva jooksul alates otsuse kättesaamise päevast. 10 päeva jooksul leida iseseisvalt RÕA 
korras advokaat, kes oleks kompetentne varjupaigaküsimustes, kaasaks tõlgi ning leiaks aega 
kohtumiseks taotlejaga enne kaebuse esitamist, on praktiliselt võimatu. Õigusnõustaja olemasolul 
on kokku kogutud kõik taustainfo toimunud varjupaigamenetlustest, võimalike tõlkide kontaktid jne. 
EIK õigusnõustajatel on kompetents esindada taotlejaid kohtu 1. ja 2. kohtuastmes, olles kursis 
taotleja olukorraga Eestis varjupaigataotluse esitamise hetkest.

Suuremad saavutused olukorra muutmisel

Nelja aasta jooksul oleme nõustanud 70% nendest, kes on Eestist selle aja jooksul varjupaika 
otsinud. Meie tegevuse tulemusel:
• Inimesed, kes viibivad varjupaigamenetluse ajal kinnipidamiskeskuses, ei pea enam seal viibitud 

aja eest tasu maksma. Käisime selle kaasusega läbi kõik kohtuastmed.
• Aitasime muuta oma panuse anda, et seadust muudetakse nii, et kõigilt varjupaigataotlejatelt ei 

võeta enam automaatselt vabadust. Osalesime mitmel Riigikogu põhiseaduskomisjoni istungil, et 
oma tööst tulenevalt kitsaskohti selgitada.

• Riigi õigusabi antakse meie tegevuse tulemusel enamikele varjupaigataotlejatele.
• Aitasime lõpetada praktika, mille kohaselt varjupaigataotlejaid karistatakse ebakorrapärase 

piiriületuse eest.
• Tõstatasime pidevalt Illuka varjupaigataotlejate vastuvõtukeskuse asukoha ebasobivuse 

probleemi, mille tulemusel 2014. aastast asub vastuvõtukeskus Vaol ning sellest tulenevalt on 
paranenud nii teenuste kvaliteet kui olmetingimused. 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Õiguskliinikusse tehtud investeeringud ja nende kuluefektiivsus nõustatava kohta

Kokku on 1. jaanuarist 2011 30. juunini 2015 
varjupaigataotlejate õiguskliiniku arendamisse ja 
töösse investeeritud kokku 233 796 eurot, sellest 
175 345 eurot Euroopa Pagulasfondi kaudu 
Euroopa Liidu ja 58 451 eurot Siseministeeriumi 
kaudu Eesti maksumaksja raha. Summa on 
kulunud eelkõige õigusnõustamise teenuse 
pakkumiseks, õigusabikuludeks advokaatidele, 
riigilõivudeks, sõidu- ja tõlkekuludele, samuti 
juristide koolituskulud. 

Kokku on Euroopa Pagulasfondi abil eelmisel 
perioodil Eestis investeeritud 3 miljonit eurot, 
millele lisandub Eesti riigieelarveline panus. 
Seega on varjupaigataotlejate õiguskliiniku 
arendamisse investeeritud vaid 5,8% Eesti 
varjupaigasüsteemi arendamiseks eelmisel EL 
rahastusperioodil kulunud summadest. 

2011. aastal moodustas põhikulu olukorra 
kaardistamine ja analüüs, õigusteenust hakati 
pakkuma aasta viimase kolme kuu jooksul ja kliendid 
on arvestatud 2012. aasta sisse. Hetkel on jooksvalt 
nõustatavaid õiguskliinikus 80.

Kokku oleme nõustanud valdavat enamust Eestist 
varjupaika palunud inimestest.

2014. aastaks on õigusnõustamisele kulu ca 580 
eurot ehk alla 50 euro kuus nõustatava kohta. 
Oleme neid esindanud varjupaigamenetluses, 
nõustanud seoses varjupaigamenetlusega (sh 
teavitanud neid nende kohustustest ning kuidas neid 
paremini täita), esindanud kinnipidamiskeskusesse 
paigutamise ja pikendamise kohtumenetlustes, 
esindanud ebaregulaarse piiriületuse karistamise 
edasikaebamisel, abistanud täita riigi õigusabi 
taotlus koos majandusliku seisundi teatisega ning 
olnud vajadusel ka vahendajaks riigi õigusabi 
pakkuva advokaadi ja kliendi vahel.

2014. aastal tegime head koostööd Aivar 
Pilve advokaadibürooga (vandeadvokaat Anneli 
Aab), advokaadibürooga Hansa Law Offices 
(vandeadvokaat Siiri Malmberg), advokaadibürooga Antsmäe Loor (advokaat Ronald Riistan), kes 
kõik panustasid kaasustesse osaliselt ka vabatahtliku tööga. Lisaks oleme koostööd teinud ja osa 
kaasuseid üle andnud riigi õigusabi korras varjupaigataotlejaid esindavale advokaadibüroole 
RASK. 

�5

0

17500

35000

52500

70000

2012 2013 2014

Kogukulu aastate lõikes

0

30

60

90

120

2012 2013 2014

112

67
52

Nõustatavate arv

0

250

500

750

1000

2012 2013 2014

Kulu nõustatava kohta eurodes



 

�6

IRL soovib kaitsekulutusi 
ajutiselt suurendada
Eesti kaitsekulutusteks ei piisa kahest prot-
sendist sisemajanduse kogutoodangust (SKT) 
ja järgmise kolme aasta vältel peaks see sum-
ma olema poole protsendi võrra suurem, lei-
dis eile Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) 
eestseisus. Erakonna teatel peab riigikaitse-
kulude kahe protsendi põhimõte olema tur-
vatud kümne aasta plaanis, kuid lähiaas-
tail vajab riik enam, seisab partei eestseisu-
se poolt presidendile ja erakondadele tehta-
vas rahvusliku riigikaitse kokkulepe sõlmimi-
se ettepanekus. BNS

Rein Taagepera sai California 
Ülikooli maineka auhinna
Tartu Ülikooli emeriitprofessor 
Rein Taagepera (pildil) pälvis 
panuse eest California Üli-
kooli Irvine’i haru tegevusse 
ja mitmekülgse tegevuse eest 
Tartu Ülikoolis Constantine 
Panunzio auhinna. Oma kar-
jääri füüsikuna alustanud Taage-
pera läks California Ülikooli Irvine’i haru 
poliitikateaduste osakonda tööle 1970. aastal. 
1994. aastal siirdus ta ametlikult pensionile, 
kuid on jätkanud teadustööde avaldamist ja 
õpetamist nii Californias kui ka Tartus. BNS
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Postimees.ee küsitlus
Millist tulemust ennustad Eesti loole Eurovisiooni 
tänases poolfinaalis?

966
vastajat

Pääseb finaali
64%

Ei pääse finaali
36%

155 000
euro ulatuses humanitaarabiga on 
Eesti abistanud tänavarahutustes 
kannatada saanud ukrainlasi.

Algas kampaania turvavöö 
kinnitamiseks ühissõidukites
Maanteeamet algatas koostöös bussiveoette-
võtetega teavituskampaania, mille eesmärk on 
tuletada ühistranspordi kasutajatele meelde, 
et turvavöö tuleb kinnitada ka ühissõidukites, 
kus vastav turvavarustus on olemas. Sõnumi 
edastamiseks on maanteeamet lasknud val-
mistada teavituskleebised, mille on enda kasu-
tuses olevatesse turvavöödega varustatud bus-
sidesse lubanud paigaldada 97 bussiveoettevõ-
tet, kes koostööprojektis osalevad. BNS

Politsei tabas Tartu külje 
all joobes Läti bussijuhi
Politsei pidas eile hommikul Tartumaal Üle-
nurme vallas kinni alkoholi tarvitanud 47-aas-
tase Läti bussijuhi, kelle sõidukis olnud 50 rei-
sijast 36 olid lapsed. Buss oli teel Lätist Tar-
tusse teaduskeskusesse ekskursioonile. Roo-
lis olnud kutseline bussijuht nentis, et alustas 
sõitu varahommikul, millele eelnevalt oli üks-
jagu alkoholi tarvitanud. Bussis kaasa reisinud 
täiskasvanud viitasid küll, et kohati kippus 
bussijuht kihutama, ent alkoholijoovet ei osa-
tud tal kahtlustada. Politsei abil saadi koha-
peale kaine juht, misjärel huvireis jätkus. BNS

Saare maavalitsus 
plaanib vähendada 
bussiliinide arvu
Seoses riigipoolse sur-
vega vähendada riigi-
eelarvelise toetuse 
osakaalu liiniveo mak-
sumuses soovib Saare 
maavalitsus optimeeri-
da vähese täituvusega 
liinilõike, kirjutas Saarte 
Hääl. BNS

Eviko võitis 
Narva kogudust 
ringkonnakohtus
Tartu ringkonnakohus 
jättis eile muutmata 
Viru maakohtu mulluse 
otsuse, millega EELK 
Narva Aleksandri 
koguduselt mõisteti 
ASi Eviko kasuks välja 
508 706 eurot ja koh-
tukulud. BNS

E ile avaldatud 
inimõiguste aas-
taaruanne näi-
tab, et pagulaste 
tingimused on 
Eestis küll para-

nenud, aga nende arv väheneb. 
Üheks põhjuseks peab Ees-
ti Inimõiguste Keskuse (EIK) 
õigusekspert Anni Säär aasta 
tagasi politsei- ja piirivalveame-
ti (PPA) moodustatud komis-
joni.

Varjupaigataotlejate hulk 
on Eestis aasta-aastalt kasva-
nud, aga rahvusvahelise kait-
se saanud isikute arv vähenes 
eelmisel aastal, selgus EIK aru-
andest. Kui 2012. aastal rahul-
dati 77 taotlusest 13, siis eelmi-
sel aastal rahuldati 97 taotlusest 
vaid seitse.

EIK õiguseksperdi Anni Sää-
re sõnul võib üks põhjustest olla 
aasta tagasi PPA asutatud nõu-

andev asjatundjate komisjon, 
mis taotluste vastuvõtmist või 
tagasilükkamist mõjutab.

«See on küll täiesti alusetu 
järeldus,» vastas PPA välismaa-
laste talituse juhataja ja komis-
joni juht Liis Valk. «Kaitse saa-
nute hulk on Eestis olnud läbi 
aegade tagasihoidlik.»

Kuna kõik juhtumid on 
kordumatud, ei saa nende põh-
jal tema sõnul mingeid järeldu-
si teha.

Valk ütles, et komisjon min-
geid otsuseid varjupaiga andmi-
se osas ei tee, vaid annab nõu ja 
hinnanguid. Lõpliku otsuse tee-
vad tema sõnul PPA vastavad 
menetlejad. Seda, kas menetle-
jad komisjoni nõu kunagi kuul-
mata on jätnud, ta öelda ei osa-
nud. Samuti ei avaldanud ta kri-
teeriume, mille järgi komisjon 
hinnanguid annab.

Komisjoni kuuluvad PPA 
rahvusvahelise kaitse talituse, 
kaitsepolitseiameti, välisminis-
teeriumi, siseministeeriumi ja 
teabeameti esindajad. Protokol-
lid, mis EIKni jõuavad, on napi-
sõnalised ega selgita, millele 
tuginedes otsused tehti.

«Kas selline komisjon on 
õiguspärane?» küsib Säär. «Var-
jupaiga andmine ei ole otseselt 
poliitiline otsus. Seda tuleks 
teha, lähtudes sellest, kas inime-
sel on vajadus varjupaika saada, 
kas tema elu on ohus.»

Sääre sõnul oli neil ühe juh-
tumi puhul kahtlus, et tegemist 
oli poliitilise otsusega. Afgaani 
tõlgi taotlus lükati tagasi pärast 
aasta aega ootamist. EIK tah-
tis otsuse edasi kaevata. ÜRO 
pagulaste ülemvoliniku amet oli 
valmis sekkuma. Afgaan otsus-
tas aga ise lõpuks taotluse taga-
si võtta.

Neil, kellel siiski on õnnestu-
nud Eestis varjupaika saada, on 
helgem põli kui kunagi varem. 
Varjupaigataotlejate majutus-
keskus kolis selle aasta jaanua-
ris Ida-Virumaalt Illuka vallast 
Lääne-Virumaale Väike-Maarja 
valda. Seal on Sääre sõnul tingi-
mused palju paremad.

PPA komisjon vähendas 
pagulaste arvu Eestis
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RISTO BERENDSON
risto.berendson@postimees.ee

Kaitsepolitsei endine korrum-
peerunud uurija Indrek Põder 
sai kriminaalkorras teist korda 
karistada – sedakorda riigisala-
duse avaldamise eest.

Tartu maakohus mõistis 
vanglas karistust kandva Põdra 
21. aprillil kriminaalkorras süü-
di riigisaladuse avalikustami-
ses ja mõistis talle kokkuleppe-
menetluses kolme kuu pikkuse 
reaalse vangistuse, mis lisandub 
tema praegusele karistusele.

2012. aasta kevadel altkäe-
maksu võtmise eest neljaks 
aastaks vangi mõistetud Põdra 
suhtes alustas riigiprokuratuur 
uut kriminaalmenetlust 2013. 
aasta veebruaris, kui ilmnes, et 

mees on kinnipidamisasutuses 
avaldanud talle kapos töötades 
teatavaks saanud riigisaladust.

Mida need riigisaladusega 
kaitstud andmed sisaldavad 
ja kas see puudutab uurimis-
organite salajaste kaastöötaja-
te avaldamist, keelduvad kom-
menteerimast nii süüdistust 
esindanud juhtiv riigiprokurör 
Heili Sepp kui ka Põdra kaitsja, 
vandeadvokaat Ann Saar.

«Kohtuotsuse, sh süüdistu-
se sisu ja selle tehnilisi nüans-
se mis iganes küsimuses ei saa 
ma kommenteerida, sest kohtu-
otsus ja süüdistus on riigisala-
dusega kaetud dokument,» lau-
sus Sepp.

«Ma ei saa teile süüdistuse 
sisu vähimatki avaldada, sest 
see on riigisaladus,» ütles Saar.

Ehkki Põdra-vastased süü-
tõendid olid väidetavalt korra-
likud, pidas riigiprokuratuur 
paremaks lahendada juhtum 
kokkuleppemenetlusena. See 
aitas vältida liigset tähelepanu 
ja riigisaladuse täiendavat aval-
damist kohtus pikal protsessil.

«Kuna käesolevas asjas jõuti 
kokkuleppele karistuse osas, ei 
olnud põhjust jätta kokkulepet 
sõlmimata,» ütles Sepp. «Kind-
lasti oli oma tähtsus asjaolul, et 
menetluse jätkamisega võist-

levas menetluses oleks parata-
matult kaasnenud rea riigisala-
duste teatavakstegemine täien-
davale menetlusega seotud isi-
kute ringile.»

Põdra esimese kriminaal-
karistuse kohaselt pidanuks ta 
vanglast vabanema hiljemalt 
2015. aasta lõpus. Uue karistu-
se lisandumine tähendab selle 
kuupäeva lükkumist 2016. aas-
ta kevadesse.

Kaitsepolitseis aastaid kor-
ruptsioonikuritegusid uurinud 
mees sai kurikuulsaks sellega, 
et pakkus kapo sildi all kurja-
tegijatele kaitset ja küsis selle 
eest raha. Kohus mõistis temalt 
lõpuks välja 200 000 eurot.

Põdra juhtumit peetakse 
kapo suurimaks tööõnnetuseks 
iseseisvuse taastanud Eestis.

Kunagine kapo uurija mõisteti süüdi uues kuriteos

Ehkki süütõendid olid 
väidetavalt korralikud, 

pidas riigiprokuratuur 
paremaks lahendada juhtum 

kokkuleppemenetlusena.

ÜRO on soovitanud Eestil 
juba mõnda aega lasta oma 

piiril toimuvat kontrollida ka 
sõltumatul kolmandal osapoolel.

Ka varjupaigataotlejatele on 
tagatud paremad tingimused. 
Näiteks ei saa oktoobrist alates 
neid taotluse menetluse ajaks 
enam kauemaks kui kaheks 
kuuks ilma mõjuva põhjuseta 
kinni pidada, nii nagu varem. 
Seda saab teha vaid juhul, kui 
see on hädavajalik ja põhjenda-
tud.

«Olukord on kinnipidamis-
keskuses päris hea.» ütles Säär. 
«Minuni ei ole jõudnud ükski 
kaebus.»

Varjupaigataotlusi tuleb 
Eestisse võrreldes teiste Euroo-
pa riikidega üldse vähe. Alates 
1997. aastast on Eestile esitatud 
415 varjupaigataotlust.

Säär pakub, et üks põhjus-
test võib olla sõltumatu piiri-
monitooringu puudumine. Kui 
näiteks Lätis piirimonitooring 
toodi, tõusis seal varjupaiga-
taotluste arv. ÜRO on soovita-
nud Eestil lasta oma piiril toi-
muvat kontrollida ka sõltuma-
tul kolmandal osapoolel. Kuna 
piiril toimuvast pole täpset üle-
vaadet, on inimõiguste eksper-
tidel kahtlus, et piiril lükatakse 
taotlused lihtsalt tagasi.

Eesti Inimõiguste Keskuse õigusekspert Anni Säär ütles eile, et varjupaiga andmine ei ole otseselt poliitiline otsus. Keskuse andmetel küsis möödunud aastal 
Eestist varjupaika 97 inimest, neist vaid seitsme taotlus rahuldati. FOTO: LIIS TREIMANN

MARIAN MÄNNI
reporter



Õiguskliiniku sulgemine

2014. aasta alguses jõudis meieni info, et siseministeeriumi ametnik on eravestlustes teatanud 
soovist õiguskliinik sulgeda, et teistele valdkonnas tegutsevatele ja riigi rahastusega 
vabaühendustele koht kätte näidata.

Kirjutasime 8. mail 2014 siseminister Hanno Pevkurile saadetud kirjas: 

[Meieni on] jõudnud mitmed kuuldused selle kohta, et ministeerium kavatseb lõpetada seni 
edukalt toiminud varjupaigataotlejate õiguskliiniku rahastamise alates järgmise aasta 
keskpaigast, millal praegune projekt lõpeb. See tekitab kahtlusi, et sarnast mõjutustegevust 
kasutatakse ka teiste vabaühenduste ja organisatsioonide suhtes, et ära hoida negatiivse 
informatsiooni avalikustamine või et mõjutada vabaühendusi või teadusasutusi toetama 
ministeeriumi algatusi ning uurimistulemusi kallutatult esitama.

Saime 30. mail 2014 kirjale vastuse tollaselt Siseministeeriumi osakonnajuhataja asetäitjalt 
piirivalveasjade alal Janek Mägilt:

Oma kirjas viitate asjaolule, et Teieni on jõudnud kuuldused, mille kohaselt 
Siseministeerium kavatseb lõpetada seni edukalt toiminud varjupaigataotlejate õiguskliiniku 
rahastamise alates järgmise aasta keskpaigast. Juhime tähelepanu, et kirjas viidatud 
õiguskliiniku projekt lõpeb 30.06.2015, põhjusel, et samal ajal lõppeb ka EPF vahendite 
abikõlblikkus. 01.01.2014 algas Euroopa Liidu uus finantsperiood (2014 –2020), mille 
raames on võimalik rändevaldkonnaga seotud tegevustele taotleda rahastust Varjupaiga-, 
Rände ja Integratsioonifondist. Siseministeerium alustas uue finantsperioodi 
ettevalmistamisega juba 2012. a. Nimetatud ettevalmistamine toimus avaliku 
kaasamisprotsessina, kuhu kuulusid erinevad valdkonnas tegutsevad vabaühendused. 
Sealhulgas oli ettepanekute tegemise võimalus ka Eesti Inimõiguste Keskusel.

Suhtlesime Siseministeeriumi ametnikega uuesti 2014. aasta lõpus, et uurida, millised on 
ministeeriumi plaanid õigusnõustamise tagamise osas. Siseministeeriumi ametliku seisukoha 
edastas 22. detsembril 2014 Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna nõunik 
Ly Pärn, kus lubati avatud konkurssi sarnaselt varasematele:

Vastavalt telefonitsi kokkulepitule edastame käesolevaga Siseministeeriumi seisukoha 
õigusabi pakkumise kohta tulevikus. Nimelt kaalusime praeguseni vastava teenuse 
osutamise võimalusi ja viise ning jõudsime järelduseni, et  pärast seda, kui Eesti poolne 
Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi mitmeaastase programm on Euroopa Komisjoni 
poolt heakskiidetud, korraldab Siseministeerium uueks perioodiks kõigi eelduste kohaselt 
taaskord avatud konkurssi, mille raames õigusabi teenuse pakkuja selgitatakse välja.  

15. aprillil 2015 kuulutas Siseministeeriumi välja konkursi tugiteenuste pakkumiseks, millest oli 
aga välja jäetud õigusabi. Meie päringule vastas asekantsler Raivo Küüt:

Teavitame, et antud teema on Siseministeeriumis päevakorral ning Siseministeerium 
plaanib jätkuvalt rahvusvahelise kaitse taotlejatele pakkuda õigusteenust ja selle 
rahastamine on ette nähtud Euroopa Liidu finantsperioodil 2014–2020 Varjupaiga-, Rände 
ja Integratsioonifondist.

Õigusteenuse osutamise korraldamine rahvusvahelise kaitse taotlejatele on käesoleval ajal 
Siseministeeriumis alles väljatöötamisel ning seoses sellega ei ole ka välja kuulutatud 
antud küsimuses avalikku konkurssi.

Töötame vajalikud tingimused välja võimalikult kiiresti ning teavitame vastavasisulisest 
otsusest asjasse puutuvaid koostööpartnereid.
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Pöördusime maikuu jooksul nii telefonitsi kui e-kirja teel mitu korda Siseministeeriumi poole, sest 
projekti lõppkuupäev lähenes ja pidime otsustama, kas võtta vastu uusi kaasusi või mitte, sõltuvalt 
sellest, kas kliinik jätkab või mitte. 19. mail 2015 kirjutas Ly Pärn:

Jätkuvalt tegeleme ministeeriumi siseselt antud temaatikaga. Kohe kui selgub, annan teile 
teada.

26. mail 2015 andis Ly Pärn meile teada Siseministeeriumi seisukohast mitte kuulutada välja 
konkurssi õigusabi pakkumiseks.

Käesolevaga anname teada, et oleme jõudnud seisukohale, mille kohaselt ei kuuluta 
Siseministeerium välja avalikku taotlusvooru sarnaselt möödunud aastatega õigusabi 
pakkuja leidmise osas.
 
Eesmärgiga tagada olukord, kus projekti lõppedes isikud, kellel on seadusjärgne õigus 
saada kohtus esindamist ei jääks õigusest tõhusale õiguskaitsevahendile ilma, teeme 
ettepaneku arvata pooleli olevate kohtus esindamise juhtumite üleandmise teema 11.06.15 
aset leidva projekti juhtkomitee päevakorda.
 
Tänades senise koostöö eest

Meie püüdlused saada vastuseid õigusnõustamise korraldamise ja jätkumise kohta alates 1. juulist 
2015 ei ole saanud konkreetseid vastuseid, mis tähendab, et tekkida võib olukord, kus meie juba 
olemasolevad 80 klienti ning võimalikud täiendavad kliendid jääva ilma teabest ja asjakohasest 
abist, et oma õigusi kaitsta.

Eesti Inimõiguste Keskuse seisukoht on, et õiguskliiniku pakutavat varjupaigataotlejate 
õigusnõustamist ei tohiks katkestada enne kui on olemas eelneval analüüsil põhinev lahendus, mis 
tagab nõustamise samaväärsel tasemel. EIK kutsub siseministeeriumi üles tagama õiguskliiniku 
jätkamine vähemalt selle aasta lõpuni, et vahepeal oleks piisavalt aega analüüsida olukorda ning 
vajadusel töötada välja uus lahendus viisil, mis ei seaks varjupaigataotlejate õigusi ohtu ning 
kaasaks kodanikuühiskonda võimalikult suurel määral.
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