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03.12.2019 Tallinnas 
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aadress: Ülesõidu 1, 41536 Jõhvi 
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Vaide esitaja (teabenõudja) 
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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:  

Kui Andmekaitse Inspektsioon jätab vaide rahuldamata, siis on vaide esitajal õigus pöörduda 

teabevaldaja vastu halduskohtusse (AvTS § 46 (2)). Vaide esitaja saab 30 päeva jooksul 

pöörduda halduskohtusse, kui Andmekaitse Inspektsioon rikkus menetlemisel vaide esitaja 

õigusi muul viisil. 

 

FAKTILISED ASJAOLUD: 

Andmekaitse Inspektsioonis registreeriti 21.10.2019 xxx vaie, mille kohaselt ei ole Viru Vangla 

vastanud tema teabenõuetele. 

 

VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED: 

Hoolimata teie korduvatest ettekirjutustest Viru Vangale, keelduvad nad endiselt hoolega 

järgimast AVTS-s sätestatud ega suvatessegi vastata teabenõudele! 

Järgnevalt toon kuupäevaliselt välja teabenõuded, millele ei ole vastatud. 

06.10.2019 teabenõude, milles soovisin tutvuda kõikide enda Justiitsministeeriumile esitatud 

kaebustega, mis edastati vastamiseks sisekontrollile (Viru vangla) AvTS § 17 lg 1 p 5; 

30.09.2019 teabenõue, milles soovisin infot AKI-le esitatud teabe kohta seoses tõendi 

võltsimisega; 
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29.09.2019 teabenõue, milles soovisin teada kuupäeva, mil lõppeb minu piinamine 

üksikvangistusega; 

23.09.2019 teabenõue, milles soovisin koopiaid minu vaimse ja füüsilise seisundi hinnangutest  

enne kartserikaristusi ja VangS § 69 ning infot, et kes ja millal hindas; 

23.09.2019 teabenõue, milles soovisin kuupäeva, mil mulle väljastatakse parukad 

(juuksed+habe); 

22.09.2019 teabenõue, milles soovisin infot 21.09 psühhiaatri vastuvõtule mitte pääsemise 

kohta; 

15.09.2019 teabenõue, milles soovisin infot õigusaktide kohta, mille alusel võttis valvur ära 

minu kirjavastused (pildid); 

10.09.2019 teabenõue, milles soovisin tutvuda kõikide poes müügil olevate toodete tooteinfoga 

AvTS § 17 lg 1 p 5; 

10.09.2019 teabenõue, milles soovisin teavet VSkE § 46 täpsustuse kohta; 

10.09.2019 teabenõue, milles soovisin, et mulle väljastatakse kontaktisikut puudutav teave; 

10.09.2019 teabenõue, milles soovisin teavet raamatu ostu takistamise kohta; 

10.09.2019 teabenõue, milles soovisin kõneeristust xxx 01.11.2018-10.09.2019; 

10.09.2019 teabenõue, milles soovisin tutvuda kõikide enda helistamistaotlustega perioodist 

01.11.2018-10.09.2019; 

10.09.2019 teabenõue, milles soovisin teavet xxx väite kohta; 

08.09.2019 teabenõue, milles soovisin infot xxx surmakuupäeva kohta; 

08.09.2019 teabenõue, milles soovisin infot rullide kohta (pilte); 

08.09.2019 teabenõue, milles soovisin infot üksusejuhi korraldustest mitte võimaldada 

psühhiaatri vastuvõttu ja keelata mind med. os. ravile paigutada AvTS § 17 lg 4; 

03.09.2019 teabenõue, milles soovisin xxx infot AvTS § 17 lg 4; 

03.09.2019 teabenõue, milles soovisin tutvuda 18.09.2019 esitatud pöördumistega AvTS § 17 

lg 1 p 5; 

03.09.2019 teabenõue, milles soovisin koopiat laonimekirjast, millel kajastuks raamat raamat 

„Bruce Lee elu“.  

 

Soovin, et teeksite vanglale ettekirjutuse seadusliku olukorra taastamiseks (et saaksin soovitud 

teabe) ning trahviksite kontaktisikut (xxx) 9600€ sunniraha määramisega. 

 

 

TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED: 

Viru Vanglas registreeriti 06.11.2019 Andmekaitse Inspektsiooni pöördumine, mille kohaselt 

on xxx esitanud vaide seoses tema pöördumistele vastamata jätmisega. Käesolevale 

vastuskirjale on lisatud vangla vastused xxx järgmistele pöördumistele:  

06.10.2019 teabenõude, milles soovisin tutvuda kõikide enda Justiitsministeeriumile esitatud 

kaebustega, mis edastati vastamiseks sisekontrollile (Viru vangla) AvTS § 17 lg 1 p 5 (Lisa 1 p 

16);  

30.09.2019 teabenõue, milles soovisin infot AKI-le esitatud teabe kohta seoses tõendi 

võltsimisega (Lisa 2);  

29.09.2019 teabenõue, milles soovisin teada kuupäeva, mil lõppeb minu piinamine 

üksikvangistusega (Lisa 1 p 12);  

23.09.2019 teabenõue, milles soovisin koopiaid minu vaimse ja füüsilise seisundi hinnangutest 

enne kartserikaristusi ja VangS § 69 ning infot, et kes ja millal hindas (Lisa 10);  

23.09.2019 teabenõue, milles soovisinkuupäeva, mil mulle väljastatakse parukad 

(juuksed+habe) (Lisa 1 p 9);  

22.09.2019 teabenõue, milles soovisin infot 21.09 psühhiaatri vastuvõtule mitte pääsemise 

kohta (Lisa 4);  

15.09.2019 teabenõue, milles soovisininfot õigusaktide kohta, mille alusel võttis valvur ära 

minu kirjavastused (pildid) (Lisa 5);  

10.09.2019 teabenõue, milles soovisin tutvuda kõikide poes müügil olevate toodete tooteinfoga 

AvTS § 17 lg 1 p 5 (Lisa 1 p 7);  
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10.09.2019 teabenõue, milles soovisinteavet VSkE § 46 täpsustuse kohta (Lisa 1 p 6);  

10.09.2019 teabenõue, milles soovisin, et mulle väljastatakse kontaktisikut puudutav teave 

(Lisa 1 p 3);  

10.09.2019 teabenõue, milles soovisin teavet raamatu ostu takistamise kohta (Lisa 6);  

10.09.2019 teabenõue, milles soovisin kõneeristust xxx 01.11.2018-10.09.2019 (Lisa 1 p 5);  

10.09.2019 teabenõue, milles soovisin tutvuda kõikide enda helistamistaotlustega perioodist 

01.11.2018-10.09.2019 (Lisa 1 p 4);  

08.09.2019teabenõue, milles soovisin infot xxx surmakuupäeva kohta (Lisa 1 p 2);  

08.09.2019 teabenõue, milles soovisin infotrullide kohta (pilte) (Lisa 1 p 1);  

08.09.2019 teabenõue, milles soovisin infot üksuse juhi korraldustest mitte võimaldada 

psühhiaatri vastuvõttu ja keelata mind med. os. ravile paigutada AvTS § 17 lg 4 (Lisa 7);  

03.09.2019 teabenõue, milles soovisin xxx infot AvTS § 17 lg 4 (Lisa 3);  

03.09.2019 teabenõue, milles soovisin tutvuda 18.09.2019 esitatud pöördumistega AvTS § 17 

lg 1 p 5 (Lisa 9);  

03.09.2019 teabenõue, milles soovisin koopiat laonimekirjast, millel kajastuks raamat „Bruce 

Lee elu“ (Lisa 8).  

10.09.2019 teabenõue, milles soovisin teavet xxx väite kohta. Vangla ei tuvastanud, et xxx oleks 

sellise pöördumise vanglale esitanud. 

 

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED: 

Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 3 lg 1 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. Seega on kogu avaliku 

sektori asutuse valduses olev teave oma olemuselt avalik teave, millele saab juurdepääsu piirata 

üksnes juhul, kui selleks on seadusest tulenev alus (AvTS § 3 lg 2). 

 

AvTS § 18 lg 1 kohaselt täidetakse teabenõue viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva 

jooksul. Sama seaduse § 19 sätestab, et kui teabevaldajal on vaja teabenõuet täpsustada või kui 

teabe väljaselgitamine on aeganõudev, võib teabenõude täitmise tähtaega pikendada kuni 15 

tööpäevani. Tähtaja pikendamisest koos põhjendustega teatab teabevaldaja teabenõudjale viie 

tööpäeva jooksul. Teabenõude täitmisest keeldumise alused on sätestatud AvTS §-s 23. 

 

Antud juhul ei ole Viru Vangla vastanud vaide esitaja teabenõuetele seaduses sätestatud tähtaja 

jooksul ega teavitanud ka teabenõude täitmise tähtaja pikendamisest. Seega on Viru Vangla 

rikkunud teabenõuetele vastamise ja menetlemise korda.   

 

Kuna tänaseks on Viru Vangla vaide esitaja teabenõuetele vastanud ning vaide esitaja ei ole 

täiendavaid pretensioone esitanud, siis tuleb teabenõuetele vastamisega lugeda õiguslik olukord 

taastatuks. 10.09.2019 esitatud teabenõude osas märgin, et kui teabenõue ei ole Viru Vanglani 

jõudnud, siis ei Viru Vanglal olnud võimalik ka sellele vastata ning sellisel juhul ei ole Viru 

Vangla rikkunud teabenõuetele vastamise nõudeid. 

 

Lisaks selgitan, et teabenõude korras saab küsida asutuses olemasolevatest dokumentidest 

koopiaid või väljavõtteid. Kui vastamiseks tuleb luua uus teave või dokument, näiteks küsitakse 

asutuselt selgitusi või põhjendusi tema tegevuse kohta, on tegemist selgitustaotluse või 

märgukirjaga, millele vastatakse märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse (edaspidi 

MSVS) alusel. Seega kui isik on edastanud vanglale pöördumise, mis on pealkirjastatud 

„Teabenõue“, kuid oma sisult ei ole teabenõue, on vanglal kohustus keelduda teabenõude 

täitmisest AvTS § 23 lg 5 alusel ning selgitada, et kodaniku pöördumine loetakse 

selgitustaotluseks ning sellele vastatakse vastavalt MSVS sätestatud korras (AvTS § 23 lg 3). 
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/allkirjastatud digitaalselt/ 

Kristjan Küti 

vaneminspektor 

peadirektori volitusel 


