ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST

VAIDEOTSUS
avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1986

Otsuse tegija

Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Küllike Põlma

Otsuse tegemise aeg ja koht

27.10.2015 Tallinnas

Vaide esitamise aeg

20.10.2015

Teabevaldaja

Tallinna Vangla,
aadress: Magasini 35, 10138 Tallinn
e-posti aadress: talv.info@just.ee

Vaide esitaja

XXX

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 XXX vaie Tallinna Vangla tegevuse peale
teabenõudele vastamisel.
Vaide kohaselt esitas XXX 11.10.2015 Tallinna Vanglale teabenõude, milles palus väljastada
koopiad 12.07.2015-11.10.2015 internetipunkti kasutamise kohta.
Vaide kohaselt on vaide esitamise kuupäeva seisuga teabenõue täidetud ning teabenõudjale
väljastatud koopiad 24-st internetipunkti taotlusest 7 lehel. Koopiate eest on teabenõudjalt
küsitud tasu. Samuti ei ole Tallinna Vangla poolt tehtud koopiad lugemiskõlbulikud, et neid
edastada Õiguskantslerile ning Halduskohtule.
Inspektsioon koostas Tallinna Vanglale järelepärimise selgitamaks vaides toodud asjaolusid.
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VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED:
Esitasin 11.10.2015 Tallinna Vanglale taotluse, milles palusin koopiaid internetipunkti
kasutamiseks esitatud taotlustest.
Vaide esitamise põhjused. Vajan nimetatud dokumente avalduste esitamiseks Õiguskantslerile
ja hiljem Halduskohtusse. Vangla on küll näiliselt justkui teabenõude täitnud, kuid koopiad on
tehtud loetamatud.
Vaide esitaja taotlus. Palun teha Tallinna Vanglale ettekirjutus minu poolt 11.10.2015 esitatud
teabenõude täitmiseks- st loetavate ning paljundamist võimaldavate koopiate väljastamiseks
ning juhul kui minu arvelt on maha arvutatud raha kõnealuste koopiate tegemiseks, siis
õigusvastaselt sissenõutud raha tagastamiseks.
TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED:
Tallinna Vanglas registreeriti 21.10.2015 Teie pöördumine nr 2-1/15/29818-1, mille kohaselt
soovite teada, mis põhjustel ja millisel õiguslikul alusel on vangla teabenõude täitmise eest
küsinud teabenõudjalt tasu.
Selgitame Teile, et Tallinna Vangla on teadlik, et vastavalt avaliku teabe seaduse (AvTS) § 25
lõike 2 kohaselt tasub teabenõudja paberkandjal koopiate valmistamise ja väljatrükkide eest
kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest alates 21. leheküljest, kui seadusega ei ole teabe
väljastamise eest riigilõivu ette nähtud. Ühtlasi selgitame, et vahistatu XXX ei ole pidanud
maksma tasu internetipunkti taotluste koopiate eest, kuna need väljastati talle teabenõude
korras.
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.
Kuna vaidemenetluse käigus on selgunud, et vangla on vastanud teabenõudele ning teabenõudja
ei ole pidanud maksma koopiate eest, siis jätab inspektsioon vaide rahuldamata.
Muuhulgas selgitame, et kui ei ole võimalik teabenõude korras saadud koopiatest omakorda
koopiaid teha, siis Õiguskantsleril ning Halduskohtul on võimalik ise antud dokumendid välja
nõuda.

Küllike Põlma
vaneminspektor
peadirektori volitusel
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