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Otsuse tegija

Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Signe Kerge

Otsuse tegemise aeg ja koht

08.01.2020 Tallinnas

Vaide esitamise aeg

03.12.2019

Teabevaldaja

Justiitsministeerium
Aadress: Suur-Ameerika 1, 10122, Tallinn
e-posti aadress: info@just.ee

Vaide esitaja

Xxx
Aadress: Xxx

RESOLUTSIOON:
Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 45 lõike 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, siis on vaide esitajal õigus pöörduda
teabevaldaja vastu halduskohtusse (AvTS § 46 (2)). Vaide esitaja saab 30 päeva jooksul
pöörduda halduskohtusse, kui Andmekaitse Inspektsioon rikkus menetlemisel vaide esitaja
õigusi muul viisil.
FAKTILISED ASJAOLUD:
Xxx (vaide esitaja) pöördus Andmekaitse Inspektsiooni vaidega Justiitsministeeriumile
esitatud teabenõuetele vastamisega seonduvalt.
Vaide kohaselt esitas vaide esitaja 03.11.2019 Justiitsministeeriumile teabenõuded, milles
palus teavet töötajate andmete kohta, nimekirja „individuaalse täitmiskava“ juhistest ning
„riskihindamise“ juhistest.
30.12.2019 vastas Justiitsministeerium Andmekaitse Inspektsiooni järelepärimisele.
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Registrikood 70004235

VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED:
Vaide kohaselt märgib vaide esitaja järgmist:
Käesolevaga vaidlustan Justiitsiministeeriumi tegevuse, mitte vastata minu teabenõuetele!
03.11.2019 esitasin 4 teabenõuet ja vastuse sain neist vaid ühele! Vastused puuduvad:
1.) teabenõudele, milles soovisin töötajate andmeid (AvTS § 28 lg 1 p 6)!
2.) teabenõudele, milles soovisin nimekirja „individuaalse täitmiskava“ juhistest, mis
materjale kasutatakse neid koostades!
3.) teabenõudele, milles soovisin nimekirja „riskihindamise“ juhistest, mis materjale
kasutatakse neid koostades!
Soovin, et teeksite Justiitsministeeriumile ettekirjutuse seadusliku olukorra taastamiseks (et
saaksin soovitud teabe)!
Kinnitan, et vaieldavas asjas ei ole jõustunud kohtuotsust ega toimu kohtumenetlust!
TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED:
Justiitsministeerium vastas järelepärimisele järgmiselt:
Esitasite 04.12.2019. a päringu seoses Xxxi (Xxx) vaidega ning soovite teada, millisel
õiguslikul alusel ei ole Justiitsministeerium vaide esitaja teabenõuetele vastanud. Toote välja,
et juhul, kui vaide esitajale on vastatud, soovite antud vastuste koopiaid.
05.11.2019. a Xxxi pöördumine 11-7/155-169, milles isik soovib justiitsministeeriumi töötajate
andmeid. Justiitsministeerium on kinnipeetava pöördumisele vastanud 12.11.2019. a ning
vastusele on lisatud ametnike nimekiri koos andmetega.
05.11.2019. a Xxxi pöördumine 11-7/155-170, milles isik soovib infot kriminogeensete riskide
hindamisel (riskihindamine) kasutatavate materjalide kohta. Samuti soovis isik infot
kriminogeensete riskide hindamist reguleerivate õigusaktide kohta. Justiitsministeeriumi
vanglate osakond on kinnipeetavale vastanud 05.12.2019. a, vastuskiri 11-7/155-185.
05.11.2019. a Xxxi pöördumine 11-7/155-171, milles isik soovib infot individuaalse
täitmiskava koostamisel kasutatavate materjalide ning individuaalse täitmiskava koostamist
reguleerivate õigusaktide kohta. Justiitsministeeriumi vanglate osakond on kinnipeetavale
vastanud 11.12.2019. a, vastuskiri 11-7/155-188.
05.11.2019. a Xxxi pöördumine 11-7/155-172, milles kinnipeetav soovib teada mitu
kinnipeetavat on Viru Vangla tugevdatud järelevalve osakonnast paigutatud avavangla
osakonda, sest riskihindamise tulemusena on ära langenud tugevdatud järelevalve vajadus.
Justiitsministeeriumi vanglate osakond on kinnipeetavale vastanud 21.11.2019, vastuskiri 117/155-177.
ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED:
Teabevaldaja on vaide esitajale vastanud, mille tõenduseks on esitanud
vastuste koopiad. Seetõttu ei kuulu vaie rahuldamisele.
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