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VAIDEOTSUS 
avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1578 

 

 
Otsuse tegija 

 
Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina-
Aleksandra Lettens 
 

Otsuse tegemise aeg ja koht 
 
16.09.2015 Tallinnas 
 

 
Vaide esitamise aeg 
 

 
08.09.2015 

Teabevaldaja 

Tallinna Vangla, 

aadress: Magasini 35, 10138 Tallinn 

e-posti aadress: talv.info@just.ee  

Vaide esitaja 

 

vandeadvokaat Denis Piskunov, 

Advokaadibüroo Magnusson OÜ  

e-posti aadress: menetlus@magnussonlaw.com  

 
RESOLUTSIOON: 
Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 45 lõigete 1 - 3 ning haldusmenetluse seaduse (HMS) § 85 

punkti 4 alusel  
otsustan: 

1. jätta vaie rahuldamata; 

2. teha vaideotsus teatavaks vaide esitajale ja teabevaldajale. 
 
VAIDLUSTAMISVIIDE: 
Vaide esitaja saab käesoleva otsuse vaidlustada 30 päeva jooksul, esitades 

halduskohtumenetluse seadustiku kohase kaebuse Tallinna Halduskohtusse. Vaideotsuse 

tühistamist saab nõuda üksnes koos teabevaldajalt teabe väljastamise nõudega, mis jäi 

vaideotsusega rahuldamata. 
 
FAKTILISED ASJAOLUD: 
Andmekaitse Inspektsioonis registreeriti 08.09.2015 vandeadvokaat Denis Piskunovi, kes on 

xxxxxxxxxxxxxxxxx ja xxxxxxxxxxxxxxx esindaja, vaie Tallinna Vangla tegevuse peale 

teabenõudele vastamisel.  

 

Vaide kohaselt esitas Denis Piskunov 14.08.2015 ja 18.08.2015 Tallinna Vanglale 

teabenõuded, milles palus vastavalt xxxxxxxxxxxxxxx isikukonto väljavõtet perioodil 

08.03.2015 kuni 09.07.2015 ning xxxxxxxxxxxxxxx isikukonto väljavõtet perioodil 

13.04.2015  kuni 13.08.2015. Vastavalt vaides märgitule, on vaide esitamise kuupäeva seisuga 

teabenõuded täitmata. 

 

Inspektsioon koostas Tallinna Vanglale järelepärimise selgitamaks vaides toodud asjaolusid.
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VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED: 
Vaide esitaja on vandeadvokaat ja xxxxxxxxxxxxx ja xxxxxxxxxxxxxx esindaja. Vaide esitaja 

esitas 14.08.2015 ja 18.08.2015 Tallinna Vanglale teabenõuded, milles palus esindatavate 

isikukonto väljavõtteid teabenõudes märgitud perioodidel.  

 

Tallinna Vangla on varasemalt samasisulisi teabenõudeid täitnud seaduses sätestatud tähtaega 

järgides, kuid eelmainitud teabenõuetele ei ole vaide esitamise seisuga Tallinna Vangla 

vastanud. Vaide esitaja 14.08.2015 teabenõue registreeriti samal päeval, vaide esitaja 

18.08.2015 esitatud teabenõue samuti (vt lisa 3 ja lisa 4). Järelikult hakkas ATS § 18 lg 1 

sätestatud tähtaeg ATS § 18 lg 3 tulenevalt kulgema 14.08.2015 ja möödus hiljemalt 

24.08.2015. vaide esitaja 18.08.2015 esitatud teabenõudele vastamise tähtaeg möödus 

26.08.2015.  

 

Eeltoodust tulenevalt leiab vaide esitaja, et teabenõuetele vastamata jättes on teabevaldaja 

rikkunud ATS § 18 lg 1 sätestatud kohustust. Vaide esitaja taotleb teabenõude täitmist, s.o. 

andmete esitamist.  
 
 
TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED: 
Olete Tallinna Vanglale esitanud järelepärimise, milles palute teavet selle kohta, miks ei ole 

Tallinna Vangla vastanud vandeadvokaat Denis Piskunovi 14.08.2015 ja 18.08.2015 

teabenõuetele. Küsite, millistel põhjustel ja millisele õiguslikule alusele tuginedes on vangla 

jätnud kõnealustele teabenõuetele vastamata; palute selgitada, mida kujutab endast 

kinnipeetava kohta peetav isikukonto ja milliseid andmeid see sisaldab; ning palute edastada 

omapoolsed selgitused ja põhjendused, mida peate antud asjas vajalikuks lisada.  

 

Teatame, et teabenõuetele jäi vastamata vanglatöötaja vea tõttu. Tavaliselt kinnipeetavate 

isikukontodega tegelev spetsialist oli augustis puhkusel ning teda asendava töötaja vastuskirjad 

Denis Piskunovi teabenõuetele jäid ekslikult välja saatmata. Tänase seisuga on teabenõuetele 

vastatud ja soovitud andmed esitatud.  

 

Selgitame ka, et kinnipeetava kohta peetaval isikukontol on andmed rahaliste vahendite 

kasutamisega seotud isikute, kontode ja tehingute kohta; konto omaniku isikukood, kood 

kinnipeeturegistris, ees- ja perekonnanimi, isanimi, sünniaeg, riigikassa viitenumber, vangla, 

kamber või sektsioon; ülekande osaliste ja sularahatehingu poolte kohta on isikukonto 

väljavõttel isiku nimi, kontonumber, viitenumber ja selgitus. Rahaliste vahendite kasutamisega 

seotud kontode kohta sisaldab andmekogu järgmisi andmeid: vabakasutuskonto jääk, 

vabakasutuskonto broneering, konto, kuhu kantakse vabanemistoetus, vabanemiskonto jääk, 

vabanemiskonto broneering, nõudekonto, nõudekonto jääk, nõudekonto broneering, maksja 

kontojääk, makse saaja kontojääk. Rahaliste vahendite kasutamisega seotud tehingute kohta on 

andmed makse, makse summa, sularahatehingu summa ja kassa, kontonumbri, makse selgituse, 

makse viitenumbri, vangla kaupluse ostusumma, tellimuslehe ja tellimuslehe broneeringu 

summa kohta.  

 

 
ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED: 
AvTS § 3 lõike 1 kohaselt on avalik teave mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale 

jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud 

õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites.  

 

Demokraatliku riigikorralduse tagamiseks ning avaliku huvi ja igaühe õiguste, vabaduste ja 

kohustuste täitmise võimaldamiseks on teabevaldajad kohustatud tagama juurdepääsu nende 

valduses olevale teabele seaduses sätestatud tingimustel ja korras.  
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Kuna vaidemenetluse käigus on kõnealused teabenõuded täidetud ja küsitud teave väljastatud, 

jätab inspektsioon vaide rahuldamata. 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Helina-Aleksandra Lettens 

vaneminspektor 
peadirektori volitusel 


