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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;
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:
Andmekaitse Inspektsioon (AKI) sai MTÜ ARB vaide 01.07.2020. Vaide kohaselt esitas MTÜ
ARB 03.06.2020 Rahandusministeeriumile teabenõude, milles palus väljastada koopiad kõigist
advokaadibüroo Ellex Raidla poolt Rahandusministeerimile esitatud arvetest koos
spetsifikatsioonidega ajavahemikul 01.02.2018 kuni teabenõudele vastamise kuupäevani.
Rahandusministeerium vastas teabenõudele 10.06.2020 ning väljastas advokaadibüroo Ellex
Raidla arved MTÜ ARB ja Eesti Looduskaitse Selts kaebusega seotud kohtuasjas. 10.06.2020
pöördus MTÜ ARB esindaja taas ministeeriumi poole ja selgitas, et soovis saada kõiki Ellex
Raidla poolt esitatud arved, mitte ainult neid, mis on seotud MTÜ ARB ja Eesti Looduskaitse
Seltsi kohtuasjaga. 12.06.2020 vastas ministeerium ning edastas ülejäänud kohtuvaidlustega
seotud arved. 12.06.2020 pöördus MTÜ ARB esindaja taas ministeeriumi poole ja selgitas veel
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kord, et soovis teabenõudega kõiki Ellex Raidla poolt esitatud arveid. Vaide kohaselt ei ole
Rahandusministeerium MTÜ ARB 12.06.2020 pöördumisele vastanud.
AKI saatis 03.07.2020 Rahandusministeeriumile järelepärimise, milles soovis vastuseid
järgmistele küsimustele:
Kas advokaadibüroo Ellex Raidla on ajavahemikus 01.02.2018 kuni 12.06.2020
Rahandusministeeriumile esitanud ka arveid, mis ei ole seotud kohtuvaidlustega?
Kui jah, siis miks ei ole Rahandusministeerium vastavalt MTÜ ARB 03.06.2020 esitatud
teabenõudele väljastanud kõiki advokaadibüroo Ellex Raidla poolt Rahandusministeeriumile
esitatud arveid, vaid ainult kohtuvaidlustega seotud arved? Millisel konkreetsel alusel on jäetud
ülejäänud arved väljastamata?
Kui Rahandusministeeriumil ei ole muid advokaadibüroo Ellex Raidla poolt esitatud arveid
peale nende, mis on 12.06.2020 vastusega teabenõudele väljastatud, siis miks ei ole
teabenõudjale seda selgitatud?
Miks ei ole Rahandusministeerium vastanud MTÜ ARB 12.06.2020 pöördumisele, millega
selgitatakse veel kord, et MTÜ ARB soovib saada kõiki advokaadibüroo Ellex Raidla poolt
Rahandusministeeriumile esitatud arveid?
Rahandusministeerium vastas AKI järelepärimisele 08.07.2020.
07.07.2020 teavitas MTÜ ARB AKI-t, et Rahandusministeerium on vaide aluseks olnud
teabenõude täitnud.
VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED:
Soovisime saada Rahandusministeeriumist kõiki Ellex Raidla poolt esitatud arveid alates
01.02.2018 kuni teabenõude täitmiseni. Kahe e-kirjaga on rahandusministeerium edastanud
ainult kohtuasjadega seotud arved. Viimasele teabenõudele, milles rõhutasime, et soovime kõik
arveid ei ole seni vastust laekunud. Palume kohustada Rahandusministeeriumi väljastama meie
poolt küsitud arvete koopiad koos spetsifikatsioonidega ajavahemikul alates 01.02.2018 kuni
teabenõude täitmise kuupäevani.
TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED:
Jah, advokaadibüroo Ellex Raidla poolt esitati 01.02.2018 kuni 12.06.2020 veel neli muud
arvet. Kuivõrd Priit Humal esitas teabenõude MTÜ ARB nimel, siis seostasime teabenõuet
mittetulundusühing ARB kaebusega Tallinna Halduskohtule, milles paluti tuvastada
riigihalduse ministri 13. veebruari 2018. a käskkirja nr 1.1-4/40, millega kehtestati Pärnu
maakonnaplaneering (MP), käskkirja nr 1.1-4/41, millega kehtestati Harju MP, ja 14.
veebruari 2018. a käskkirja nr 1.1-4/43, millega kehtestati Rapla MP, millega määrati kindlaks
Rail Balticu (RB) raudteetrassi asukoht. Kohtuvaidlus lõppes 19. mail 2020. a Riigikohtu
otsusega. Kohtuasi sai lahenduse vahetult enne teabenõude esitamist, seega seostasime tema
päringuid MTÜ ARBiga seotud kohtuasjadega ning hiljem teiste RailBalticuga seotud
kohtuasjadega. Teabenõudjale on vastatud 6. juulil 2020. a ja ülejäänud neli arvet on
edastatud. Teabenõudja on andnud tagasiside, et ta on need kätte saanud ning teabenõudja ees
on viivituse pärast vabandatud. Teabenõude täitmine oli ajamahukas (arved tuli täiendavalt
süstematiseerida).
ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED:
Et vaidemenetluse käigus on Rahandusministeerium MTÜ ARB 03.06.2020 esitatud
teabenõude täitnud ja vabandanud täitmisega viivitamise pärast, ei toimu enam vaide esitaja
avaliku teabe seadusest tulenevate õiguste rikkumist. Seetõttu puudub vajadus
Rahandusministeeriumile ettekirjutuse tegemiseks ning sellepärast jätan vaide rahuldamata.
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