ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST

VAIDEOTSUS
avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/19/4621

Otsuse tegija

Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Signe Kerge

Otsuse tegemise aeg ja koht

24.01.2020 Tallinnas

Vaide esitamise aeg

19.12.2019

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
Tatari tn 39 / 10134 Tallinn / 627 4135 / info@aki.ee / www.aki.ee
Registrikood 70004235

esitatud teabenõuetele vastamisega seonduvalt.
Vaide kohaselt esitas vaide esitaja 08.12.2019 Justiitsministeeriumile teabenõuded, milles
palus endale väljastada pöördumine 11-7/155-176, 13.10.2019 vangiregistrisse tehtud
sissekanne ja selle tegija nime ning vastuses 11-7/155-183 viidatud eri ministeeriumite eri
sisendid.
06.01.2019 vastas Justiitsministeerium Andmekaitse Inspektsiooni järelepärimisele.
VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED:
Vaides märgib vaide esitaja:
08.12.2019 esitasin Justiitsministeeriumile teabenõuded (3 tk), millele ei ole suvatsetud
vastata!
1) Soovisin, et mulle väljastatakse pöördumine 11-7/155-176!
2) Soovisin, et mulle väljastatakse 13.10.2019 „vangiregistrisse“ tehtud sissekande ja
selle tegija nimi!
3) Soovisin, et mulle väljastatakse vastuses nr 11-7/155-183 viidatud eri ministeeriumite
eri sisendid!
TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED:
Justiitsministeerium vastas järelepärimisele järgmiselt:
25.11.2019 on Justiitsministeeriumis registreeritud 21.11.2019. a kuupäeva kandev
teabenõudena pealkirjastatud pöördumine (lisa 1), milles Xxx palus väljastada koopia oma
pöördumisest, millele koostati vastus nr 11-7/155-176. Esmalt selgitame, et
Justiitsministeerium ei käsitle isiku soovi saada oma pöördumisest koopiat teabenõudena,
vaid taotlusena toimingu sooritamiseks. Justiitsministeerium on seisukohal, et isiku enda
pöördumisest koopia väljastamine ei vasta AvTS-i eesmärgile, sest soovitud teave ei ole
üldjuhul mõeldud üldiseks kasutamiseks, vaid teenib konkreetse pöörduja huve. Samuti
kohustab AvTS väljastama eelkõige teavet, mida teabenõudjal ei ole, kuid enda kirjutatud
pöördumise sisu on isikule teada. Arvamust, et tegemist ei ole teabenõudega AvTS tähenduses,
on väljendanud oma 30.06.2015 seisukohas nr 11-2/150555/1502901 ka õiguskantsler ning
viidatud dokument kajastab lisaks Riigikohtu esimehe samasugust järeldust. Täpsemad
põhjendused, miks ei ole Justiitsministeeriumi hinnangul tegemist teabenõudega, leiab
Justiitsministeeriumi 29.11.2019. a otsusest nr 11-7/155-182 (lisa 2), millega jäeti
rahuldamata Xxx taotlus koopia väljastamiseks. Lisaks peame vajalikuks märkida, et
12.12.2019 tagastas Justiitsministeerium Xxx tema soovitud pöördumise (28.10.2019
selgitustaotlus) originaali.
10.12.2019 on Justiitsministeeriumis nr-ga 11-7/155-186 registreeritud 08.12.2019. a
kuupäeva kandev teabenõudena pealkirjastatud pöördumine (lisa 3), Xxx soovib teavet
13.10.2019 tema kohta vangiregistrisse tehtud sissekande kohta. 17.12.2019 vastas
Justiitsministeerium Xxx kirjaga nr 11-7/155-190 (lisa 4) ja selgitas, et tegemist ei ole
teabenõudega, vaid taotlusega väljastada teda puudutavaid isikuandmeid. Isikuandmete
kaitse üldmääruse artikli 12 lg 3 kohaselt on sellisele taotlusele vastamise tähtaeg üks kuu.
Seega ei ole tänaseks tähtaeg veel saabunud, sest Xxx pöördumisele tuleb vastata hiljemalt
10.01.2020.
10.12.2019 on Justiitsministeeriumis nr-ga 11-7/155-187 registreeritud 08.12.2019. a
kuupäeva kandev teabenõue (lisa 5), milles Xxx soovib teavet, milliste ministeeriumite
sisendite alusel CPT raport on koostatud. 17.12.2019 vastas Justiitsministeerium Xxx kirjaga
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nr 11-7/155-189 (lisa 6). Selgitame, et CPT raport on avaldatud ja teabenõudjale kättesaadav
vangla arvuti vahendusel. Seega toimis Justiitsministeerium AvTS-i kohaselt ja selgitas
küsijale, kust ta teabele juurde pääseb. Raportis on selgelt välja toodud, mis teemad millise
ministeeriumi haldusalasse kuuluvad (mh nähtub see ka sisukorrast) ning sellest tulenevalt
saab küsija adresseerida oma küsimused konkreetsele ministeeriumile. See on väljaloetav ka
Xxx antud vastusest, millele eespool viitasime.
Kokkuvõtteks märgime, et Justiitsministeerium on kõigile Xxx pöördumistele vastanud
lähtudes kehtivatest õigusaktidest ning nendes sätestatud tähtaegadest. Täiendavate küsimuste
korral oleme valmis neile vastama.
ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED:
Teabevaldaja on põhjendanud, miks ei ole vaide esitaja teabenõuetele vastatud, tuues välja, et
Xxxile on väljastatud tema küsitud pöördumine ning samuti on kätte saadav raport, mida
vaide esitaja on küsinud ning seda vangla arvuti vahendusel.
Mis puudutab registrisse tehtud kannet, on Justiitsministeerium selgitanud, et tegemist on
enda kohta käivate andmete küsimisega, mille õigus tuleneb isikuandmete kaitse üldmääruse
artiklist 12. Sellisele taotlusele vastamise tähtaeg on üks kuu, mis ei ole vaide esitamise
hetkeks veel möödunud.
Inspektsioon märgib, et kuna vaide esitaja pöördumistele on vastatud ning olukorda
selgitatud, ei ole rikkumist aset leidnud ning vaie tuleb jätta rahuldamata.
Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/
Signe Kerge
vaneminspektor
peadirektori volitusel
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