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VAIDEOTSUS 
avaliku teabe asjas nr 2.1-3/16/235 

 

 
Otsuse tegija 

 
Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina-
Aleksandra Lettens 
 

Otsuse tegemise aeg ja koht 
 
16.03.2016, Tallinnas 
 

 
Vaide esitamise aeg 
 

 
01.02.2016 

Teabevaldaja 

Tallinna Vangla,  

aadress: Magasini 35, 10138 Tallinn 

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

Vaide esitaja 
xxxxxxxxxxx,  

aadress: xxxxxxxxxxxxxx 

 
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 19.01.2016 Tallinna Vanglale seletuskirja/ märgukirja, 

mis sisaldas endas ka teabenõuet, millega sooviti koopiat antud seletuskirjast/ märgukirjast. 

Vaide kohaselt ei ole vangla teabenõuet täitnud. 
 
Andmekaitse Inspektsioon koostas Tallinna Vanglale järelepärimise selgitamaks vaides toodud 
asjaolusid. 
 
VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED: 
Saatsin 19.01.16.a. NR: 440, Tallinna Vangla, Magasini 35, Tallinn, 10138 seletuskirja millele 
kirjutasin seletuskiri ja järgi sõna märgukiri. Soovisin seletuskirjast ja märgukirjast koopiat. 
 
Tänase 01.02.16.a. seisuga kell 08.00 paiku pole minule koopiat edastatud. On ilmselgelt 
süstemaatiliselt rikutud AVTS-seadust. 

mailto:talv.info@just.ee


2 (2) 

 
Taotlen ettekirjutuse tegemist kohustada Tallinna Vanglal väljastada koopia, hoiatada Tallinna 
Vanglat, trahvida Tallinna Vanglat rahatrahviga, kuna süstemaatiliselt rikutakse AVTS-
seadust. Hüvitada minule margi (0,65 eurot)kulu Tallinna Vanglalt. 
 
TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED: 
Tallinna vangla on kätte saanud Teie järelepärimise, milles te soovite selgitust ja küsite, kas 

Tallinna Vangla on väljastanud kinnipeetav xxxxxxxxxxxx 19.01.2016 esitatud 

märgukirjast/selgitustaotlusest koopia kinnipeetavale.  

 

Selgitame Teile, et Teie järelepärimine ei sisalda täpsemat infot selle kohta, millise sisuga on 

kinnipeetava esitatud pöördumine. Märgite ära üksnes kuupäeva, milleks on 19.01.2016. 

Lähtudes sellest kuupäevast, leidsime, et kinnipeetav xxxxxxxxxxxxx on 19.01.2016 esitanud 

Tallinna Vanglale 2 pöördumist. Mõlemast pöördumisest on kinnipeetav koopia kätte saanud, 

seda kinnitab ka kinnipeetava enda allkiri. Lisame pöördumised vastuse juurde.  

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

jätab Andmekaitse Inspektsioon antud vaide rahuldamata. 

 

 

 

Helina-Aleksandra Lettens 

vaneminspektor 
peadirektori volitusel 


