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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: 

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: 

19.02.2018 (esmane teabenõue 28.01.2018) esitas xxx teabenõude Justiitsministeeriumile. 
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09.03.2018 esitas xxx vaide Andmekaitse Inspektsioonile. Vaide esitamise ajaks ei olnud vaide 

kohaselt teabenõuetele vastatud.  

 

VAIDE ESITAJA PÕHJENDUSED JA NÕUE: 
Justiitsministeeriumile esitatud teabenõue 28.01.2018.a ja teabenõue (kordus)19.02.2018.a. 
Vastatud pole vastavalt seadusele, ega palutud pikendust vastamiseks. 
 
Palun alustada menetlust teabenõudele vastamiseks. Kohustada Justiitsministeeriumit j esitada 
minule nõutud dokumendid või vastata EI  küsitud dokumentide olemasolu kohta. 
 

TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED 

Justiitsministeerium on täitnud kõik xxx teabenõuded ja vastanud tema märgukirjadele ning 

selgitustaotlustele.  

28.01.2018 saatis xxx Justiitsministeeriumile teabenõude, milles sisaldus ka märgukiri.  

Teabenõue täideti osaliselt 31.01.2018, kuna kõiki xxx nõutud dokumente ei olnud teabenõude 

täitmisel käepärast. Teabenõude alusel väljastati xxx kaks Väike–Maarja valla taotlust Riigi 

Teatajasse aktide esitamise õiguste saamiseks ja üks vastus taotlusele.  

Riigi Teatajasse aktide esitamise taotlustele ei vastata taotluse rahuldamisel alati kirjalikult. 

Osa teabevahetust seoses taotluste rahuldamisega toimub ka telefoni teel, siis ei ole ka kõiki 

vastuseid nendele taotlustele jäädvustatud.  

2.02.2018 esitas xxx täpsustuse vastusele teabenõude täitmise kohta, milles ta viitas, et 

Justiitsministeerium ei ole väljastanud Väike–Maarja vallasekretäri 10.05.2012 kirjaga nr 

21.2.-6/638 esitatud taotluse vastust. Täpsustame, et mitte 19.02.2018 vaid 20.02.2018 saatis 

xxx Justiitsministeeriumile ühe kirjaga selgitustaotluse koos teabenõudega, millele mõlemale 

vastati eraldi 13.03.2019. Teabenõude täitmisel väljastas Justiitsministeerium kõik tema 

valduses olevad dokumendid mida teabenõudja küsis.  

Justiitsministeerium tunnistab, et osa teabenõudest täideti hilinemisega, sest teabenõudjale 

vajalik teave vajas väljaselgitamist ning tähtaja pikendamisest teabenõudjale ei teatatud. xxx 

ees vabandati vastuse viibimise pärast.  
 
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.  

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 ei ole Justiitsministeerium vastanud vaide esitaja teabenõuetele seaduses sätestatud 

tähtaja jooksul.  Soovitan teabevaldajal edaspidi täita paremini avaliku teabe seadust sh pidada 

kinni seaduses sätestatud tähtaegadest.  

 

Samas on teabenõudjale olemasolev teave väljastatud, seega puudub põhjus kohustava 

haldusakti andmiseks.  

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Merit Valgjärv 

juhtivinspektor 

peadirektori volitusel 
 

 


