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VAIDEOTSUS
avaliku teabe asjas nr 2.1-3/16/743

Otsuse tegija

Andmekaitse Inspektsiooni
Aleksandra Lettens

vaneminspektor

Otsuse tegemise aeg ja koht

01.06.2016, Tallinnas

Vaide esitamise aeg

18.04.2016

Teabevaldaja

Tartu Vangla,
aadress: Turu 56, 51014 Tartu
e-posti aadress: tartu.vangla@just.ee

Vaide esitaja

xxxxxxxxxxx,
aadress: xxxxxxxxxxxxxxx

Helina-

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 xxxxxxxxxxxxxxxxx vaie Tartu Vangla tegevuse
peale teabe edastamisel.
Vaide kohaselt esitas xxxxxxxxxxxxxxx 18.04.2016 teabenõude nr 615, millega palus
väljastada koopia käskkirjast, mille alusel on sektsioon S-5 suletud alates 16.04.2016. Samuti
palus, et koopia kõnealusest teabenõudest edastataks esindajale xxxxxxxxxxx aadressil
xxxxxxxxxxxxx. Vaide esitaja sõnade kohaselt väljastatid koopia teabenõudest ikkagi talle.
VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED:
Esitasin Tartu Vangla, Turu 56, Tartu, 51014 teabenõude 18.04.16.a. (NR: 615) ning palusin
väljastada koopia käskkirjast, mille alusel on sektsioon S-5 suletud (lukustatud) alates
16.04.16.a. ning palusin, et antud teabenõudest (mille esitasin) koopia esindajale: xxxxxxxx
postiaadressile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
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Tartu Vangla ei täitnud ega täida AVTS § 17 antud asjas. Minule öeldi, et pean ise saatma
esindajale ning edastati koopia teabenõudest (mille esitasin) minule. Sellega ei ole täidetud ka
muid AVTS väljatoodut.
Taotlen ettekirjutuse tegemist kohustada Tartu Vangla edastama teabenõude koopia (mille
esitasin) esindajale: xxxxxxxxxxxxx postiaadressile xxxxxxxxxxxxxx. Hoiatada vanglat, et
ollakse tähelepanelikumad ning teha ettepanekuid teabele juurdepääsu paremaks
korraldamiseks.
TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED:
Inspektsioon ei pidanud vajalikuks vanglalt põhjendusi küsida.
ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED:
Avaliku teabe seaduse peamiseks eesmärgiks on tagada üldiseks kasutamiseks mõeldud teabele
avalikkuse ja igaühe juurdepääsu võimalus ning luua võimalused avalikkuse kontrolliks avalike
ülesannete täitmise üle.
AvTS § 17 lg 1 punkti 2 kohaselt täidab teabevaldaja teabenõude teabenõudja poolt soovitud
viisil, väljastades teabe dokumendi koopiana või ärakirjana paberkandjal kas vahetult
teabenõudjale või tema poolt viidatud postiaadressile.
Tulenevalt AvTS § 23 lg 2 punktist 1 võib teabevaldaja teabenõude täitmisest keelduda, kui
samale teabenõudjale on taotletav teave juba antud ja teabenõudja ei põhjenda vajadust saada
teavet teist korda.
Ülaltoodud sätted räägivad sellest, et teabevaldaja on kohustatud samale teabenõudjale ühte
teavet väljastama üksnes ühe korra ja ühele teabenõudja poolt viidatud aadressile. Teabenõude
korras ei saa küsida ühest teabest mitmeid eksemplare mitmele erinevale aadressile.
Antud juhul on teabenõudja palunud väljastada koopia enda poolt esitatud teabenõudest üksnes
oma esindajale xxxxxxxxxxxxx, ehk enda poolt viidatud postiaadressile, kuid vangla on
väljastanud teabe vahetult teabenõudjale.
Inspektsioon leiab, et antud olukorras ei ole otstarbekas teha vanglale ettekirjutust kohustamaks
neid väljastama sama teave ka teabenõude esindaja postiaadressile, kuna sisuliselt on teabenõue
täidetud ja teabenõudjal on võimalus oma esindajaga suhtlemise käigus kõnealune teave ise üle
anda või edastada. Samas soovib inspektsioon juhtida vangla tähelepanu asjaolule, et kui
teabenõudja soovib teabe edastamist enda poolt viidatud konkreetsele aadressile, siis
tuleb küsitud teave sellele aadressile ka edastada. Seda muidugi juhul, kui teabenõude
korras küsitakse samast teabest ühte eksemplari ühele aadressile.
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