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XXX
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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 kuna Viru Vangla on 02.04.2018 keeldunud teabenõudes
soovitud dokumentide väljastamisest põhjusel, et tal puudub teabenõudja poolt soovitud
dokument.
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:
Vaide esitaja esitas Viru Vanglale teabenõude, milles soovis teada, millal jagati eluosakonnas
V7, ajavahemikul 01.01.2017 kuni 02.04.2018 sanitaarsõlme puhastamiseks vajalikku ainet.
18.04.2018 vastas Viru Vanglale vaide esitaja pöördumisele, milles teavitas vaide esitajat, et
vanglal ei ole võimalik väljastada täpset informatsiooni sanitaarsõlme puhastamiseks
väljastatava aine jagamise kohta nimetatud ajaperioodil, kuivõrd vangla ei ole puhastusainete
väljastamiseks konkreetset graafikut koostanud ning aineid väljastatakse vastavalt vajadusele,
s.t sellekohast väljastamise märget ei tehta.
Väike-Ameerika 19 / 10129 Tallinn / 627 4135 / info@aki.ee / www.aki.ee
Registrikood 70004235

VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED:
1. Vaidlustatav haldusakt
Viru vangla (edaspidi VV) 18.04.2018.a vastus nr 6-10/12913-2 minu 02.04.2018. a
teabenõudele.
2.Põhjus ja põhjendus
VV-s jagati kogu 2017.a vältel WC puhastusainet. Iga kord fikseeriti see dokumendis, mille pidi
iga aine saaja allkirjastama. Esitasin VV-le 02.04.2018. a teabenõude, milles palusin kuupäevi,
millal jagati, ajavahemikus 01.01.2017. a – 02.04.2018, osakonnas V7, kõnealust
puhastusainet. VV vastuses nr 6-10/12913-2 öeldakse, et minu palutud teabe väljastamine ei
ole võimalik, mis arvestades fakte on teadlikult vale. Vajan kõnealust teavet oma õiguste
kaitseks. Eraldi juhin tähelepanu sellele, et 02.04.2018. a esitatud registreeriti hiljemalt
03.04.2017.a ja seega pidi VV minu teabenõudel vastama hiljemalt 10.04.2018.a (AvTS § 23 lg
3), mitte 18.04.2018.a nagu VV seda tegi.
3. Kinnitus
Käesolevas asjas ei ole jõustunud kohtuotsust ega toimu menetlust.
4. Taotlus
Palun kohustada Viru vanglat väljastama minu 02.04.2018.a esitatud teabenõudes nimetatud
teave.
TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED:
20.06.2018 esitasite Viru Vanglale pöördumise (20.06.2018 registreeritud Viru Vanglas
numbriga 2-6/24421), milles soovite, et vangla edastataks Teile täiendavad selgitused seoses
kinnipeetav XXX esitatud vaidega Andmekaitse Inspektsioonile. Ühtlasi soovite teada, kas Viru
Vanglal ei ole ühtegi kinnipeetava 02.04.2018 esitatud teabenõudes soovitud dokumenti; juhul
kui on, miks neid ei väljastata ning kui vangla jagab WC puhastusainet, kas see fikseeritakse
dokumendis, mille peab iga aine saaja allkirjastama.
Vastuseks Teie esitatud pöördumisele anname teada, et kuivõrd Viru Vanglal puudusid
kinnipeetava soovitud dokumendid, siis ei olnud võimalik neid temale väljastada. Täiendavalt
teatame, et Viru Vangla finants- ja majandusosakonna (FMO) spetsialist väljastab konkreetse
üksuse valveruumidesse sanitaarsõlme puhastamiseks vajalikku ainet ’’Sanit’’ 1 liiter
eluosakonna kohta ning selle väljastamine sõltub konkreetse üksuse enda töökorraldusest.
Vanglale teadaolevalt varasemalt, s.o ca 1-2 aastat tagasi, väljastati kinnipeetavatele
sanitaarsõlme puhastamiseks ainet allkirja vastu, kuna aine väljastati neile topsides.
Käesoleval ajal on vangla oma praktikat muutnud ning sanitaarsõlme puhastamiseks
väljastatakse ainet nn pihustina, mida kinnipeetavad oma elukambris saavad korraks kasutada
ning selle siis konkreetse üksuse valvemeeskonnale tagastada. Vanglale teadaolevalt on Viru
Vangla II üksuse kinnipeetavad loobunud ’’Sanit’’ puhastusaine vastu võtmisest ning praktika
kohaselt antakse nimetatud ainet kinnipeetavale kasutada juhul, kui kinnipeetav ise pöördub
sellekohase murega üksuse valvemeeskonna poole. Eeltoodu tähendab üksnes seda, et
puhastusaine väljastamise kohta mingisugust fikseeritud märget (nt. allkiri) ei võeta.
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 saab teabenõude
korras küsida koopiaid või väljavõtteid asutuses olemasolevatest dokumentidest.
AvTS § 18 lg 1 sätestab, et teabenõudele tuleb vastata hiljemalt viie tööpäeva jooksul. Sama
seaduse § 23 lg 1 punkt 2 lubab teabenõude täitmisest keelduda kui asutusel puudub soovitud
teave. Sellisel juhul tuleb teabenõudjat teabenõude täitmise keeldumisest viie tööpäeva jooksul
teavitada ning põhjendada keeldumist.
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Viru Vangla on vastuses inspektsioonile tunnistanud, et ca 1-2 aastat tagasi, väljastati
kinnipeetavatele sanitaarsõlme puhastamiseks ainet allkirja vastu. Kuid samas selgub Viru
Vangla vastusest, et neil ei ole enam dokumente olemas. Kui vanglal ei ole soovitud dokumente
enam olemas, ei ole võimalik neid ka teabenõude korras väljastada. Seega oli Viru Vangla poolt
teabenõude täitmisest keeldumine põhjendatud.
Kuigi Viru Vanglal oli küll õigus keelduda teabenõude täitmisest AvTSi alusel, ei ole antud
juhul viidatud keeldumise alusele. Seega ei saa teabenõude täitmisest keeldumist pidada
korrektseks. Tulenevalt HMS § 5 lõikest 2, ei tee ma Viru Vanglale ettekirjutust vastata
täiendavalt teabenõudele ja keelduda nõuetekohaselt teabenõude täimisest. Küll aga tuleb Viru
Vanglal edaspidi lähtuda teabenõuetele vastamisel AvTS-s sätestatud nõuetest
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