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VAIDEOTSUS 
avaliku teabe asjas nr 2.1-3/16/31 

 

 
Otsuse tegija 

 
Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina-
Aleksandra Lettens 
 

Otsuse tegemise aeg ja koht 
 
08.02.2016 Tallinnas 
 

 
Vaide esitamise aeg 
 

 
05.01.2016 

Teabevaldaja 

Tallinna Vangla, 

aadress: Magasini 35, 10138 Tallinn 

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

 
Vaide esitaja 

 

xxxxxxxxxx, 

aadress: xxxxxxxxxxxxxxx 

 
RESOLUTSIOON: 
Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 45 lg 1 punkti 1 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 xxxxxxxxxxx vaie Tallinna Vangla tegevuse peale 

teabenõudele vastamisel.  

 

Vaide kohaselt esitas xxxxxxxxxxxx Tallinna Vanglale 19.11.2015 (nr 386) vaide puuduste 

kõrvaldamise; 13.11.2015 (nr 381) taotluse lühiajaliseks kokkusaamiseks ja 21.12.2015  (nr 

414) taotluse, mis kõik sisaldasid endas ka teabenõuet, millega sooviti koopiat kõnealustest 

dokumentidest. Vaide kohaselt ei ole vangla teabenõudeid täitnud. 

 

Andmekaitse Inspektsioon koostas Tallinna Vanglale järelepärimise selgitamaks vaides toodud 

asjaolusid. 
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VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED: 
Minule teadaolevalt 1) Esitasin Tallinna Vanglale 19.11.15.a. (NR: 386) Vaide puuduste 

kõrvaldamine. 3) Esitasin 21.12.15.a. (NR: 414) taotluse; 4) 13.11.15.a. (NR: 381) taotlus 

lühiajaline kokkusaamine. Kõigile oli allakirjutatud, et soovin koopiat. 

 

Ei ole täidetud AVTS seadust ning seda juba korduvalt ehk süstemaatiliselt. Taotlen 

ettekirjutuse tegemist kohustada Tallinna Vanglat väljastada koopiad ja hoiatada Tallinna 

Vanglat ning trahvida kuna tegemist on süstemaatiliste rikkumistega. Veel hüvitada kulutused 

0,55 eurot mark ja 0,06 eurot ümbrik. 
 
TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED: 
Tallinna Vangla on kätte saanud Teie 14.01.2016 järelepärimise, mille kohaselt soovite teada, 

miks ei ole Tallinna Vanlga täitnud kinnipeetav xxxxxxxxxxx taotluses olevat teabenõuet. 

Teatame Teile, et kinnipeetav xxxxxxxxxxxxxx sai nimetatud taotlusest koopia 21.12.2015, kuid 

Tallinna Vangla ei küsinud kinnipeetavalt selle kohta allkirja. 15.01.2016 esitasime sama 

koopia kinnipeetavale uuesti.  

 
ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED: 
Kuna teabenõue on vaidemenetluse käigus täidetud ja küsitud teave teabenõudjale väljastatud, 

jätab Andmekaitse Inspektsioon antud vaide rahuldamata. 

 

Mis puudutab 13.11.2015 ja 19.11.2015 esitatud taotlustest koopiate saamist, siis tulenevalt 

HMS §-st 75 tuleb vaie haldusaktile või toimingule esitada 30 päeva jooksul, kui seadus ei 

sätesta teisiti, arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai 

või oleks pidanud teada saama. Nimetatud teabenõuete puhul on vaide esitamise tähtaeg  mööda 

lastud. 

 

Inspektsioon teeb vanglale ettepaneku edaspidi xxxxxxxxxxxxx pöördumiste puhul olla  

tähelepanelikum kirjade lõpus olevate koopia väljastamise taotluste suhtes. Tänaseks päevaks 

peaks olema selge, et kõnealune isik nõuab koopiat igast enda pöördumisest. Vangla poolse 

kõrgendatud tähelepanuga antud küsimuses on võimalik vähendada nii vangla enda kui ka 

Andmekaitse Inspektsiooni halduskoormust. 

 

 

 

 

Helina-Aleksandra Lettens 

vaneminspektor 
peadirektori volitusel 


