ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST

VAIDEOTSUS
avaliku teabe asjas nr 2.1-3/16/236

Otsuse tegija

Andmekaitse Inspektsiooni
Aleksandra Lettens

Otsuse tegemise aeg ja koht

16.03.2016, Tallinnas

Vaide esitamise aeg

01.02.2016

Teabevaldaja
Vaide esitaja

vaneminspektor

Helina-

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

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 xxxxxxxxxxxxx vaie Tallinna Vangla tegevuse peale
teabenõudele vastamisel.
Vaide kohaselt esitas xxxxxxxxxxxxx 18.01.2016 Tallinna Vanglale teabenõude, milles soovis
koopiat vangla meditsiiniõe Hanna-Liisa Kuninga ametijuhendist. Vaide esitaja sõnade
kohaselt on vangla keeldunud teabenõude täitmisest.
Andmekaitse Inspektsioon koostas Tallinna Vanglale järelepärimise selgitamaks vaides toodud
asjaolusid.
VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED:
Saatsin 18.01.16.a. NR: 434 teabenõude millega soovisin Tallinna Vangla meditsiiniõe
ametijuhendit. (Teabenõude saatsin Tallinna Vanglale). Meditsiiniõe Hanna-Liisa Kuningas
ametijuhend. Tallinna Vangla 26.01.16.a. NR: 5-18/16/1816-2 keeldus väljastada soovitud
teavet.
Väike-Ameerika 19 / 10129 Tallinn / 627 4135 / info@aki.ee / www.aki.ee
Registrikood 70004235

Ei ole täidetud teabenõuet. Tallinna Vangla keeldus oma 26.01.16.a. NR: 5-18/16/1816-2
vastuses soovitud teavet väljastamast. On rikutud AVTS seadust.
Taotlen ettekirjutuse tegemist kohustada Tallinna Vanglat väljastada antud teave, hoiatada
Tallinna Vanglat, trahvida Tallinna Vanglat rahatrahviga, kuna süstemaatiliselt rikutakse
AVTS-seadust.
TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED:
Olete pöördunud Tallinna vangla poole 09.02.2016.a päringuga seoses kinnipeetav
xxxxxxxxxxx esitatud vaidega Andmekaitseinspektsioonile. Palute selgitada, millistel põhjustel
ei väljastanud Tallinna Vangla kinnipeetav xxxxxxxxxxxxx tema poolt soovitud õe ametjuhendit.
Lisaks palute selgitada, millises dokumendis on sätestatud meditsiiniosakonna õe
ametikohustused ja lisada koopia nimetatud dokumendist.
Andmekaitseinspektsioon soovib teada, millistel põhjustel on Tallinna Vangla keeldunud
kõnealuse teabenõude täitmisest. Selgitame, et Tallinna Vangla on keeldunud andmast
kinnipeetavale ametijuhendit, tuginedes avaliku teabe seadusele (AvTS) § 3 lg, mille 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. AvTS § 28 lg 1 p 5 kohaselt on teabevaldaja kohustatud avalikustama riigi ja
kohaliku omavalitsuse ametnike ametijuhendid.
AvTS § 7 lg 1 kohaselt on ametnik isik, kes on riigiga või kohaliku omavalitsuse üksusega
avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes. Töölepinguseaduse § 1 lg 1 sätestab, et
töölepingu alusel teeb füüsiline isik (töötaja) teisele isikule (tööandja) tööd, alludes tema
juhtimisele ja kontrollile. Tööandja maksab töötajale töö eest tasu. Tallinna Vangla ja
meditsiiniosakonna õe vahel on sõlmitud tööleping, mille sisu ja tingimused Tallinna vangla
hinnangul AvTS-i alusel avaliku teabe alla ei liigitu.
Eelnevast tulenevalt ei väljastanud Tallinna Vangla meditsiiniosakonna õe ametijuhendit
kinnipeetav xxxxxxxxxxxxxxxxx.
Andmekaitseinspektsioon soovis ühtlasi pöördumises teada, millises dokumendis on sätestatud
meditsiiniosakonna õe ametikohustused. Meditsiiniosakonna õe ametikohustused on sätestatud
Tallinna Vangla Meditsiiniosakonna õe ametijuhendis. Tallinna Vangla lisab käesolevale
vastusele antud ametijuhendist koopia, lisana 1.
Lisaks märgime, et käesolevaks ajaks on vangla oma otsust ametijuhendi väljastamisest
keeldumise osas muutnud ning oleme edastanud kinnipeetavale xxxxxxxxxxxxx koopia
meditsiiniosakonna õe ametijuhendist 18.02.2016.a.
ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED:
Kuna teabenõue on vaidemenetluse käigus täidetud ja küsitud teave teabenõudjale väljastatud,
jätab Andmekaitse Inspektsioon antud vaide rahuldamata.

Helina-Aleksandra Lettens
vaneminspektor
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