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VAIDEOTSUS 
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Otsuse tegija 

 

Andmekaitse Inspektsioon 

Otsuse tegemise aeg ja koht 

 

15.05.2019   Tallinnas 

 

 

Vaide esitamise aeg 

 

 

20.03.2019 

Teabevaldaja 

Sotsiaalministeerium 

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn 

e-post: info@sm.ee  

 

 

Vaide esitaja 

Xxx 

aadress: xxx 

 

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 on vaide esitajal õigus pöörduda 

teabevaldaja vastu halduskohtusse (AvTS § 46 lg 2). 

 

FAKTILISED ASJAOLUD: 

08.03.2019 saatis vaide esitaja Sotsiaalministeeriumile posti teel teabenõude. Vaide esitamise 

ajaks ei olnud vaide kohaselt teabenõudele vastatud. 

 

VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED: 
Esitasin (postitatud Viru Vanglast 08.03.2019) Sotsiaalministeeriumile teabenõude, milles 

palusin paberkandjal väljastada järgmine teave: Sotsiaalministeeriumi koosseis ja ettenähtud 

ametikohti täitvate ametnike ees- ja perekonnanimed, haridus ja eriala, telefoninumbrid ning 

elektronpostiaadressid (AvTS § 28 lg 1 p 6). Teabenõudes selgitasin ka seda, et olen kinnipeetav 

ja mul on keelatud kasutada internetti ning seetõttu soovin teavet paberkandjal (vt AKI otsus 

26.02.2019 nr 2.1.-3/19/348). Sotsiaalministeerium ei ole tänaseni vastanud teabenõudele. 

 

TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED: 
Sotsiaalministeeriumisse jõudis xxx pöördumine posti teel ning on registreeritud sissetuleva 

kirjana dokumendihalduse süsteemis 12.03.2019. Kirjale vastamise tähtajaks määrati 

19.03.2019. xxx teabenõudele saadeti vastus 15.03.2019. Edastame Teile kirja lisana koopia 

xxx saadetud vastusest. 
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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 asutuse valduses olevatest dokumentidest koopiaid ja väljavõtteid. 

 

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

jooksul. Antud juhul on vaide esitaja teabenõue registreeritud 12.03.2019. Seega hakkas 

teabenõudele vastamise tähtaeg kulgema teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast 

ehk 13.03.2019. Kuna teabenõudele vastamise aega loetakse tööpäevades, mitte 

kalendripäevades, siis oli teabenõudele vastamise tähtajaks 19.03.2019 kell 24.00. 

Sotsiaalministeerium vastas teabenõudjale 15.03.2019, seega on Sotsiaalministeerium täitnud 

eelnimetatud teabenõude tähtaegselt. Kuna vaide esitaja ei ole teabenõude täitmise osas 

täiendavaid pretensioone esitanud, siis loen eeltoodud teabenõude täidetuks. 

 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

vaneminspektor 

peadirektori volitusel 

 

 


