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VAIDEOTSUS 
avaliku teabe asjas nr  2.1.-3/16/2201 

 
Otsuse tegija 

 
Andmekaitse Inspektsiooni inspektor Kristjan Küti  

Otsuse tegemise aeg ja koht 
 
12.01.2017, Tallinnas 
 

 
Vaide esitamise aeg 
 

 
28.11.2016 (Andmekaitse Inspektsioonis registreeritud 
30.11.2016) 
 

Teabevaldaja 

Tallinna Vangla 

aadress: Magasini 35, 10138 Tallinn 

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

Vaide esitaja 

 

XXX 

aadress: XXX 

 

 
 

RESOLUTSIOON: 

Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 45 lg 1 punkti 1 ning haldusmenetluse seaduse (HMS) § 85 

punkti 4 alusel  

otsustan: 

1) jätta vaie rahuldamata TV kanalite loendi, mida saab vaadata Viasati ja vangla vahel 

sõlmitud lepingu alusel väljastamise kohustamise nõudes, kuna Tallinna Vangla on vaide 

esitajale teabe väljastanud; 

2) jätta läbi vaatamata vaide esitaja taotlus kohustada vanglat edastama kinnipeetavatele 

kõiki TV kanaleid, mida saab vaadata vangla ja Viasati vahelise lepingu alusel; 

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: 

20.11.2016 esitas XXX Tallinna Vanglale  teabenõude, milles palus loendit telekanalitest, mille 

vaatamine on AS Viasati ja Tallinna Vangla vahelise lepingu ja selles märgitud hinna alusel 

võimalik, seal hulgas loendit vabalevis olevatest kanalitest ja kanalitest, mida saab tasuta lisada 

vaadatavate kanalite loendisse. Lisaks palus teabenõudja koopiat teabenõudest. 

24.11.2016 vastuses selgitas Tallinna Vangla, et nimetatud lepinguga on võimalik näha TV3 ja 

TV3+ kanaleid ning väljastas vanglas nähtavate ja vabalevi kanalite nimekirja. 

 

28.11.2016 esitas XXX vaide Andmekaitse Inspektsioonile, milles palus kohustada vanglat 
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väljastma loendi kõigist TV kanalitest, mida saab vaadata Viasati ja vangla vahel sõlmitud 

lepingu alusel ning kohustada vanglat edastama kinnipeetavatele kõiki TV kanaleid, mida saab 

vaadata vangla ja Viasati vahelise lepingu alusel. 

 

VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED: 
1. Vaidlustatav akt / toiming 

Esitasin 18.09.2016 Tallinna Vanglale teabenõude, milles palusin koopiat vangla ja Viasati 

vahelisest lepingust. 

Vangla keeldus 21.09.16 otsusega nr XXX minu teabenõuet täitmast. Esitasin 18.10.2016 

vangla tegevuse peale AKI-le vaide. 

Vangla täitis 17.11.2016 vastusega nr XXX minu taotluse osaliselt-st sain koopia lepingust, mis 

ütleb, et lepingu alusel saab vaadata televisiooniorganisatsioonide TV3 ja TV3+ saateid. 

Esitasin 20.11.2016 vanglale uue teabenõude (lisa nr 1), milles palusin loendit kõigist 

kanalitest, mis sisalduvad lepingu hinnas, mis on saadaval vabalevis ja mida saab tasuta lisada 

vaadatavate kanalite loendisse. 

Vangla 24.11.2016 vastus nr XXX sisaldab loendit kanalitest, mida vangla kinnipeetavale 

edastab, mitte loendit kanalitest, mida saab Tallinna Vangla ja Viasati  vahendusel vaadata (st 

neist, mis mahuvad lepingus nimetatud hinna -75 eurot sisse). Vt lisa nr 2. 

 

2. Vaide esitamise põhjus 

Vangla peab tagama TV-kanalite kättesaadavuse võimalikult suures mahus (PS komm 

väljaanne § 44 p 3 lk 451, VangS 31 lg 1, § 41 lg 1, AvTS § 4).  Samuti peab vangla 

teabenõudjale väljastama kõik lepingu, mille avaldamine on kohustuslik, lisad / osad (AvTS § 

3 lg 1, § 5, § 9 lg 1, lg 2 p 3, § 28 lg 1 p 26 ja 27). 

On fakt, et vangla ja Visati vaheline leping (hind 75 eurot ning kanaligrupid TV3 ja TV3+ 

saated, vabalevi, tasuta kanalid) annab võimaluse vaadata rohkem kanaleid, kui vangla lisas 

nr 2 kinnitab ja AvTS ei anna alust seda õigust piirata. 

Seega võib seda õigust piirata vaid VangS § 41 lg 2 alusel ning see piirang peab olema 

vormistatud kirjaliku haldusaktina, mis peab, muuhulgas, sisaldama haldusakti andmise 

õiguslikku ja faktilist alust. Sellist haldusakti ei ole. Samuti puudub õiguslik ja faktiline alus – 

st sätestatud piirang on õigusvastane ning tühine (HMS § 51-63). 

 

Vaie tuleb esitada järgides HMS §-s 73 sätestatud. Järelvalvet teabenõude täitmise ja teabe 

avalikustamise kohustuse täitmise üle teostab Andmekaitse Inspektsioon (AvTS § 45 lg 1, lg 3 

p 2, 3 ja 5). 

 

3. Taotlus 

Palun kohustada vanglat mulle väljastma loendit kõigist TV kanalitest, mida saab vaadata 

Viasati ja vangla vahel sõlmitud lepingu alusel. 

Palun kohustada vanglat edastama kinnipeetavatele kõiki TV kanaleid, mida saab vaadata 

vangla ja Viasati vahelise lepingu alusel. 

Alus: HMS § 72 lg 1 p 3, RVastS § 6 lg 1.  

 

TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED: 
Kas Tallinna Vangla ja AS Viasati vahel sõlmitud litsentsilepinguga on võimalik näha vaid TV3 

ja TV3+ kanaleid? 

Vastuseks järelepärimisele selgitan, et Tallinna Vangla (litsentsisaaja) ja AS Viasat 

(litsentsiandja) vahel 23.04.2015 sõlmitud saadete üldsusele suunamise litsentsilepingu nr 

23042015 kohaselt on litsentsiesemeks televisiooniorganisatsioonide TV3 ja TV3+ saated. 

 

 

 

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED: 
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Teabenõude vastus 

Vaide esitaja on oma teabenõudes palunud Tallinna Vanglal väljastada loendi kõigist TV 

kanalitest, mida saab vaadata Viasati ja vangla vahel sõlmitud lepingu alusel. Antud juhul on 

Tallinna Vangla väljastanud teabenõudjale vastava loendi nii nagu teabenõude esitaja oma 

teabenõudes soovis. Siiski küsis Andmekaitse Inspektsioon Tallinna Vanglalt täiendavalt 

selgitusi. Tallinna Vanglal selgituse kohaselt saab Viasati ja vangla vahel sõlmitud lepingu 

alusel vaadata TV3 ja TV3+ kanaleid. Kuna vastava loendi on Tallinna Vangla vaide esitajale 

edastanud, loeb Andmekaitse Inspektsioon teabenõude täidetuks.  

 

TV kanalite hulk  

Andmekaitse Inspektsioonil ettekirjutuse tegemise pädevus on sätestatud avaliku teabe seaduse 

§-s 51. Inspektsioonil puudub pädevus hinnata, millises hulgas peab vangla TV kanaleid 

jälgitavaks tegema. Seega ei saa Andmekaitse Inspektsioon sellele küsimusele hinnangut anda. 

 

 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
Kristjan Küti 
inspektor 
peadirektori volitusel 


