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Otsuse tegija 

 
Andmekaitse Inspektsiooni juhtivinspektor Merit Valgjärv 

Otsuse tegemise aeg ja koht 
 
25.09.2017 Tallinn 
 

Vaide esitamise aeg 14.08.2017 (registreeritud 15.08.2017) 

Teabevaldaja 
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Tõnismägi 5A 
Tallinn 
e-post: info@just.ee 

Vaide esitaja 

 
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: 

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: 

01.08.2017 esitas xxx Justiitsministeeriumile teabenõude, milles soovis koopiat 

vangistusseaduse muutmise seaduse väljatöötamiskavatsust (VangS VTK) ja VangS eelnõu, 

mis oli kavas ette valmistada 2017.a esimesel poolaastal. 

 

14.08.2017 esitas xxx  Andmekaitse Inspektsioonile vaide.  
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VAIDE ESITAJA  PÕHJENDUSED JA NÕUE 

Esitasin 01.08.2017 Justiitsministeeriumile teabenõude, milles soovisin paberkandjal koopiat 

dokumentidest, mida mainib minister Urmas Reinsalu oma vastuses nr 10-2/7188 

Õiguskantslerile. Soovisin saada  juba koostatud vangistusseaduse muutmise seaduse 

väljatöötamiskavatsust (VangS VTK) ja VangS eelnõu, mis oli kavas ette valmistada 2017.a 

esimesel poolaastal. 

Minu teabenõudele ei ole aga vastatud ja tundub, et vastamatajätmine on Justiitsministeeriumi 

poolt tavaline asi, sest olen ka varem pidanud vaidega Teie poole pöörduma.. 

Palun teha Justiitsministeeriumile ettekirjutus seadusliku olukorra taastamiseks. 

TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED: 

Pöördusite Justiitsministeeriumisse järelepärimisega seoses xxx vaidega, mille kohaselt ei ole 

Justiitsministeerium vastanud tema 01.08.2017 esitatud teabenõudele, milles isik soovib 

paberkandjal vangistusseaduse muutmise seaduse väljatöötamiskavatsust ja vangistusseaduse 

2017 a koostatud eelnõu. Palusite meil vastata küsimusele, mis põhjusel ei ole Jaak Tarvise 

teabenõudele vastatud? Vastuseks selgitan järgmist.  

xxx 01.08.2017 teabenõue vangistusseaduse muutmise seaduse väljatöötamiskavatsuse ja 

vangistusseaduse 2017 a koostatud eelnõu koopia saamiseks registreeriti Justiitsministeeriumis 

4.08.2017.  

Vastavalt avaliku teabe seadusele vastatakse teabenõudele 5 tööpäeva jooksul (AvTS § 18 

lõiked 1 ja 2, § 19,§ 22, § 23 lõige 3).  

Haldusmenetluse seaduse § 33 lõike 2 kohaselt algab tähtaeg järgmisel päeval pärast selle 

kalendripäeva või sündmuse saabumist, millega määrati kindlaks tähtaja algus. Päevadega 

määratud tähtaeg lõpeb tähtaja viimasel päeval.  

Vastavalt haldusmenetluse seaduse § 33 lõikele 1 kohaldatakse tähtaegade arvutamisel 

haldusmenetluses tsiviilkohtumenetluse seadustiku sätteid.  

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 62 lõike 2 kohaselt võib menetlustoimingut, mille tegemiseks 

on kehtestatud tähtaeg, teha tähtaja viimasel päeval kuni kella 24.00-ni.  

xxx teabenõue registreeriti Justiitsministeeriumis 4.08.2017. a, mis oli reede ehk nädala 

viimane tööpäev ja sellele järgnes kaks puhkepäeva. Viie tööpäevane tähtaeg, mis on ettenähtud 

vastavalt avaliku teabe seadusele teabenõude vastamiseks hakkas kulgema puhkepäevadele 

järgnenud esimesest tööpäevast ehk esmaspäevast, so 7. 08.2017 ning lõppes reedel 

11.08.2017.  

11.08.2017 edastaski Justiitsministeerium isikule vastavalt 4.08. 2017 Justiitsministeeriumis 

registreeritud teabenõudele koopia vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu 

väljatöötamiskavatsusest. Vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu ennast ei olnud võimalik 

edastada kuna selle valmimine on tulenevalt muudest tööülesannetest viibinud ning eelnõu 

koostamisega alles tegeletakse.  

 

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED: 

Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 3 lg 1 kohaselt on avalik teave mis tahes viisil ja mis tahes 
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teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või 

selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites.  

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

jooksul. Sama seaduse § 19 sätestab, et kui teabevaldajal on vaja teabenõuet täpsustada või kui 

teabe väljaselgitamine on aeganõudev, võib teabenõude täitmise tähtaega pikendada kuni 15 

tööpäevani. Tähtaja pikendamisest koos põhjendustega teatab teabevaldaja teabenõudjale viie 

tööpäeva jooksul.  

Antud juhul on Justiitsministeerium vastanud vaide esitaja teabenõuetele seaduses sätestatud tähtaja 

jooksul.  Seega puudub alus ettekirjutuse tegemiseks ning vaie tuleb jätta rahuldamata. 

 

 

Merit Valgjärv 

juhtivinspektor 

peadirektori volitusel 


