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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 xxxxxxxxxxxxxx vaie Tartu Vangla tegevuse peale
teabenõudele vastamisel.
Vaide kohaselt esitas xxxxxxxxxxxx 31.03.2016 Tartu Vanglale kaks teabenõuet, milles palus
väljastada koopiad sotsiaalseadustiku üldosa seadusest ning lastekaitse seadusest. Tartu Vangla
keeldus nimetatud teabenõuete täitmisest viidates AvTS § 20 punktidele 1 ja 3.
VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED:
Vaidlustatava haldusakti või toimingu sisuks on Tartu Vangla 01.04.16.a. NR: 2-5/604-2,
millega ei väljastatud minule soovitud teabest koopiaid.
Leian, et Tartu Vangla (T.V. edaspidi) oleks pidanud juhinduma AVTS § 25 lg 2, § 26 lg 1 ja 3
ning § 17 lg 1 p 2 alustel, ning väljastama koopiad, jne. Ei ole vastuvõetav, et koopiaid ei
väljastatud vaid, et on võimalik tutvuda elektroonilisel teel?Lisan eeltoodule, et internetti
lubatakse 1 tunniks ja selleks peab teatama ette 1,5 päeva. Veel pean konsulteerima esindajaga
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vabaduses telefoni teel millega soovitatakse midagi mille jaoks pean uuesti kirja panema,
vaatama internetist jne. Antud tegevus on ebaefektiivne, ei taga tõhusalt minu õigusi on
ajakulukas ei taga lihtsat ja kiiret õiguste tagamiseks vajalikku, tekitab üleliikseid kulutusi,
aega ning ebameeldivusi. (PS: et saada internetti tuleb teatada eelneva päeva enne kella 12.00).
Taotlen ettekirjutuse tegemist kohustada Tartu Vanglal väljastada viivitamatult koopiad
sotsiaalseadustiku üldosa seadusest ja lastekaitse seadusest, ning hoiatada, et ollakse
tähelepanelikumad ja täidetaks AVTS-st ja ettepanekut koopiate saamise paremaks
korraldamiseks vastavalt AVTS seadusele.
TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED:
Andmekaitse Inspektsioon ei pidanud vajalikuks Tartu Vanglalt selgituste nõudmist.
ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED:
AvTS § 3 lõige 1 sätestab, et avalik teave on 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. Seega saab teabenõude korras küsida
koopiaid või väljavõtteid asutuse valduses olevatest dokumentidest.
Antud juhul ei ole vaide esitaja küsinud koopiat teabevaldaja valduses olevatest dokumentidest,
vaid Riigi Teatajas avalikustatud õigusaktidest. Vanglat ei saa pidada teabevaldajaks Riigi
Teatajas avalikustatud õigusaktide osas.
Vangistusseaduse § 31¹ sätestab, et kinnipeetav võib kasutada Internetti vanglateenistuse poolt
selleks kohandatud arvutites, mille kaudu on vanglateenistuse järelevalve all võimaldatud
juurdepääs ametlikele õigusaktide andmebaasidele (sh ka Riigi Teatajale) ja kohtulahendite
registrile. Antud juhul oli avalik teave kinnipeetavale kättesaadav.
Vanglal on küll kohustus tagada kinnipeetavatele piiratud ulatuses juurdepääs Internetis
avaldatud teabele, kuid vangla ei ole seal avalikustatud õigusaktide ja kohtulahendite osas
teabevaldaja, mis kohustaks teda neist teabenõudjale koopiaid tegema.
Lisaks soovime selgitada, et inspektsiooni pädevuses ei ole hinnata, kas Internetile
juurdepääsuaeg on õigusaktidega tutvumiseks piisav.
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