


VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED:
Vaide  esitaja  saatis  07.05.2015  Põhja  Ringkonnaprokuratuurile  pöördumise
kriminaalmenetluse alustamiseks ning palus väljastada sealjuures antud pöördumisest koopia
talle. 27.05.2015 seisuga ei ole vaide esitaja koopiat Põhja Ringkonnaprokuratuurile esitatud
pöördumisest saanud. 

Vaide esitaja palub teha ettekirjutus ja kohustada  Põhja Ringkonnaprokuratuuri  väljastama
talle koopia 07.05.2015 Põhja Ringkonnaprokuratuurile edastatud vaidest.

TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED:
Põhja Ringkonnaprokuratuur möönab, et X X 07.05.2015 kaebuse lõpus olev palve koopia
väljastamiseks samast kaebusest on tõlgendatav teabenõudena. 

Abiprokurör on selgitanud, et X X esitas 07.05.2015 kaebuse kriminaalmenetluse alustamata
jätmise kohta KrMS § 207 lg 3 alusel. Sama sätte lg 4 kohaselt lahendab prokuratuur kaebuse
15 päeva jooksul.  Abiprokurör koostas määratud aja jooksul kaebuse rahuldamata jätmise
määruse,  millele  oli  lisatud  X  X  poolt  nõutud  koopia  tema  pöördumisest.  Ekslikult  jäi
tähelepanuta asjaolu, et X X 07.05.2015 kaebusest osa oleks tulnud teabenõude korras täita 5
tööpäeva  jooksul.  Kaebuse  koopia  edastati  X  Xle  koos  kaebuse  rahuldamata  jätmise
määrusega 25.05.2015.

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED:
Andmekaitse  Inspektsioon teostab teabevaldajate üle järelevalvet  nende poolt  teabenõuete
täitmisel ja teabe avalikustamisel.1

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.2 Isiku poolt asutusele esitatud pöördumine on käsitletav avaliku
teabena.

Kui isik taotleb teavet, milles sisalduvad tema või kolmandate isikute juurdepääsupiiranguga
isikuandmed, tuvastab teabevaldaja teabenõudja isiku.3 Teabevaldaja võimaldab juurdepääsu
tema  valduses  olevatele  isikuandmetele  isikuandmete kaitse  seaduses  sätestatud  aluse
olemasolul avaliku teabe seaduses sätestatud korras.4

Teabenõudele  tuleb  vastata  viie  tööpäeva  jooksul.5 Kui  teabevaldajal  on  vaja  teabenõuet
täpsustada või kui teabe väljaselgitamine on aeganõudev, võib teabenõude täitmise tähtaega
pikendada  kuni  15  tööpäevani.  Tähtaja  pikendamisest koos  põhjendustega  tuleb  teatada
teabenõudjale viie tööpäeva jooksul.6

Teabenõue  loetakse  teabenõude  saanud  teabevaldaja  poolt  täidetuks,  kui  teave  on
teabenõudjale edastatud.7

Käesoleval juhul nähtub Põhja Ringkonnaprokuratuuri selgitustest, et vastav teave väljastati
teabenõudjale  25.05.2015 (pärast  vaide esitamist  Andmekaitse  Inspektsioonile),  kui  vaide
esitajale saadeti  kaebuse rahuldamata jätmise määrus, mille lisana edastati  talle ka koopia
07.05.2015  kaebusest.  Järelikult  on  käesolevaks  ajahetkeks  antud  teabenõude  osas  teave
väljastatud ning vaide esitaja poolt taotletud eesmärk saavutatud. 

1 Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 45 lg 1.
2 AvTS § 3 lg 1.
3 AvTS § 14 lg 2.
4 AvTS § 39 lg 1.
5 AvTS § 18 lg 1.
6 AvTS § 19.
7 AvTS § 20 p 1.
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Põhja  Ringkonnaprokuratuur  ei  ole  hoolimata teabe väljastamisest  teabenõudjale  järginud
teabenõudele  vastamise  tähtaegasid.  Teabenõudjale  tulnuks  vastata  hoolimata  kaebuse
rahuldamata jätmisest  avaliku teabe seaduses  sätestatud  5 tööpäeva jooksul.  Inspektsioon
palub  Põhja  Ringkonnaprokuratuuril  olla  teabenõudele  vastamise  tähtaegade  järgimisel
edaspidi tähelepanelikum.

Eeltoodud põhjendustele tuginedes jätab Andmekaitse Inspektsioon vaide HMS § 85 p 4
alusel rahuldamata.
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