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VAIDEOTSUS 

avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/117, 2.1.-3/18/118, 2.1.-3/18/119 
 

 
Otsuse tegija 

 
Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Sergei Miller 
 

Otsuse tegemise aeg ja koht 
 
25.01.2018, Tallinn 
 

 
Vaide esitamise aeg 
 

 
11.01.2018 (registreeriti 16.01.2018); 
11.01.2018 (registreeriti 16.01.2018); 
11.01.2018 (registreeriti 16.01.2018); 
 

Teabevaldaja 

Viru Vangla 

aadress: Ülesõidu 1, 41536 Jõhvi 

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

Vaide esitaja 

 

xxxxx 

aadress: Ülesõidu 1, 41536 Jõhvi 

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

punkti 4 alusel  
otsustan: 

 
1) jätta vaided 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: 
 
Xxxxx (vaide esitaja) pöördus 16.01.2018 Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) vaietega Viru 

Vangla (vangla) tegevuse peale teabenõuetele vastamisega seonduvalt. 

 

Vaide kohaselt esitas vaide esitaja 29.12.2017 vanglale kolm teabenõuet. Vaide esitaja sõnade 

kohaselt ei vastanud vangla tema esitatud teabenõuetele. 

 

 
Vaiete asjaolude kontrollimisel 16.01.2018 toimus telefonikõne AKI ja vangla vahel.  

18.01.2018 edastas vangla AKI-le vastusest koopia, mis oli vastuseks vaide esitajale vaides 
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mainitud teabenõuetele. 

 
VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED: 
 
1. Esitasin 29.12.2017 Viru Vanglale teabenõude (milles soovin saada koopiat kirjast, mille 

vangla saatis minule usutalituseks vajalike esemete saatjale, et ta võib esemetele vanglasse 

järgi tulla) kuid xxxxx ei suutnud jälle vastata! 

Soovin, et alustaksite xxxxx suhtes järelevalvemenetlust ning teeksite ettekirjutuse seadusliku 

olukorra taastamiseks! 

 

2. Esitasin 29.12.2017 Viru Vanglale teabenõude (milles soovin saada koopiat minule saadetud 

pakist, mis sisaldas usutalituseks vajalikke esemeid). Jällegi on xxxxx jätnud tahtlikult 

vastamata! 

Soovin, et alustaksite xxxxx suhtes järelevalvemenetlust ning teeksite ettekirjutuse seadusliku 

olukorra taastamiseks! 

 

3. Esitasin 29.12.2017 Viru Vanglale teabenõude (milles soovin saada koopiat minule saadetud 

võimlemismati kaaskirjast), kuid taaskord ei suuda xxxxx vastata! 

Soovin, et alustaksite xxxxx suhtes järelevalvemenetlust ning teeksite ettekirjutuse seadusliku 

olukorra taastamiseks! 

 
TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED: 
 
Vastuses nr 6-13/42-2 selgitab vangla vaide esitajale järgmist, et võimlemismatt, mis Viru 

Vanglasse Teie nimele saabus, sisaldab paberilehte, millel on kirjas: „Xxxxx-le seljavigastusest 

taastumiseks, ravivõimlemiseks“. Lisaks märgime, et pakk on avamata ning vangla ei pea 

vajalikuks avada pakki, et kõnealusest paberilehest Teile koopiat teha. 

Eesti Islami Keskuselt Xxxxx nimele saabunud usulisi esemeid sisaldava paki kaane sisemisele 

poolele on kirjutatud: „Kui kõik asjad on seaduslik, palun edastada Xxxxx-le!“ Paki kaanest 

koopiat vanglal ei ole võimalik teha. 

 

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED: 

 

Vaidemenetluse käigus selgus, et vangla on vastanud vaide esitaja esitatud pöördumistele (vt 

vangla vastus 17.01.2018 nr 6-13/42-2). Siinjuures juhin menetlusosaliste tähelepanu asjaolule, 

et pöördumine, mille raames küsitakse koopiate tegemist, ei saa lugeda teabenõudeks AvTS-i 

tähenduses. Täiendavalt teabenõude definitsiooni ja teabenõudele vastamise kohta soovitan 

tutvuda teabega AKI kodulehel: http://www.aki.ee/et/avalik-teave/mis-teabenoue   

 

Arvestades vaietes toodud asjaolusid ning tuginedes vaidemenetluse käigus kogutud tõenditele 

leian, et õiguslik olukord on taastatud ning puudub õiguslik ajend kohustava haldusakti 

tegemiseks. 

 

Antud vaideotsuse raames selgitan vangla ametniku suhtes „järelevalvemenetluse“ algatamise 

kohta, AKI-l puudub pädevus distsiplinaarmenetluse algatamiseks teiste asutuste ametnike 

suhtes (vt AKI vaideotsus 22.01.2018 nr 2.1.-3/18/121). 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Sergei Miller 

vaneminspektor 
peadirektori volitusel 

http://www.aki.ee/et/avalik-teave/mis-teabenoue

