ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST

VAIDEOTSUS
avaliku teabe asjas nr. 2.1.-3/16/1215

Otsuse tegija

Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Sirje Biin

Otsuse tegemise aeg ja koht

10.08.2016 Tallinn

Vaide esitamise aeg

27.06.2016

Teabevaldaja

Riigi Kinnisvara Aktsiaselts
aadress: Lelle 24, 11318 TALLINN
e-posti aadress: info@rkas.ee

Vaide esitaja

Xxx
aadress: xxx

RESOLUTSIOON:
Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 45 lg 1 p 1 ning haldusmenetluse seaduse (HMS) § 85 punkti
4 alusel
otsustan:
1. Jätta vaie 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
1. Xxx esitas Andmekaitse Inspektsioonile 27.06.2016 (inspektsioonis registreeritud
29.06.2016) vaide Riigi Kinnisvara AS (RKAS) peale, kes ei ole täitnud tema 06.06.2016
taotluses sisalduvaid teabenõudeid.
2. Inspektsioon esitas vaide aluseks olevate asjaolude selgitamiseks 05.07.2016 RKAS-le
järelepärimise.
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3. RKAS vastas inspektsioonile 14.07.2016 ning esitas 19.07.2016 täiendavalt koopia Xxx
taotlusest (sisaldab teabenõuet ja selgitustaotlust) ning 12.07.2016 vastuskirjast teabenõudjale.
VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED
Vaide esitaja ei ole saanud RKAS-lt vastuseid 06.06.2016 teabenõuetele. Teave on talle vajalik
oma õiguste kaitseks kohtusse kaebuse esitamiseks. Vaide esitaja palub teha teabevaldajale
kohustav ettekirjutus teabenõude täitmiseks.
TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED
Teabevaldaja vastused inspektsiooni küsimustele on järgmised:
1. Kas RKAS on saanud Xxx 06.06.2016 avalduse?
RKAS sai Xxx teabenõude posti teel 10.06.2016.a.Riigi Kinnisvara AS täpsustab siinkohal, et
on teabevaldajaks üksnes avaliku teabe seaduses toodud juhtudel, mis on välja toodud ka
Andmekaitse Inspektsiooni järelepärimises. Xxx poolt edastatud teabenõude puhul ei ole Riigi
Kinnisvara ASil teabenõudele vastamise kohustust ning tulenevalt sellest edastati
vastavasisuline vastus ka Xxx 12.07.2016.a. RKAS möönab, et vastus Xxx viibis inimliku
eksimuse tõttu ning tänaseks on vastus edastatud. Siiski toome ära vastused ka järgnevatele
küsimustele, kuid siiski nende puhul lähtume asjaolust, et RKAS ei ole teabevaldaja avaliku
teabe seaduse mõttes.
2. Kas eelnimetatud avaldus sisaldab teabenõudeid?
Taotlus on esitatud kahes osas teabenõuded ja selgitustaotlused. Teabenõude osas toodud
küsimused on oma sisult selgitustaotlused ja seal toodud küsimustele ei ole võimalik vastata
koheselt, sest vastav informatsioon on vaja eelnevalt hankida. Selleks on vaja läbi viia
täiendavaid toiminguid (nt mõõtmised).Teabenõudena saab käsitleda üksnes p 1.8., milles Xxx
palub koopiat enda taotlusest.
3. Kui RKAS on saanud teabenõuded, miks ei ole neid täidetud?
Nagu eelpool toodud, inimliku eksimuse tõttu vastuse edastamine viibis. Tänaseks on vastus
edastatud.
4. Kas RKAS on küsitud teabe osas teabevaldajaks?
RKAS on teabevaldajaks üksnes avaliku teabe seaduses toodud juhtudel ning seoses Xxx
teabenõudega on RKAS seisukohal, et ta ei ole teabevaldajaks avaliku teabe seaduse mõttes.
ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED:
Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 45 lg 1 punkti 1 kohaselt teostab Andmekaitse Inspektsioon
teabevaldajate üle riiklikku ja haldusjärelevalvet nende poolt teabenõuete täitmisel ja teabe
avalikustamisel.
AvTS § 3 lõige 1 sätestab, et 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.
AvTS § 5 sätestab, et teabevaldajaks on riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus; avalik-õiguslik
juriidiline isik ja eraõiguslik juriidiline isik ja füüsiline kui isik täidab seaduse, haldusakti või
lepingu alusel avalikke ülesandeid, sealhulgas osutab haridus-, tervishoiu-, sotsiaal- või muid
avalikke teenuseid, – teabe osas, mis puudutab nende ülesannete täitmist.
AvTS § 18 lõike 1 kohaselt tuleb teabenõue täita viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva
jooksul. Samuti tuleb teabenõude täitmisest keeldumine koos põhjendustega teha teabenõudjale
tulenevalt AvTS § 23 lõikest 3 teatavaks viie tööpäeva jooksul.
Kuigi teabevaldja on teabenõudjale vastanud seaduses sätestatud 5-päevast tähtaega rikkudes
alles 12.juulil 2016, on ta seda menetluse käigus siiski teinud, millega on õiguslik olukord
saavutatud. Seetõttu puudub alus RKAS-le ettekirjutuse tegemiseks ning inspektsioon jätab vaide
rahuldamata.
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