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VAIDEOTSUS 

avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/19/326 
 

 
Otsuse tegija 

 
Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Sergei Miller 
 

Otsuse tegemise aeg ja koht 
 
27.02.2019, Tallinn 
 

 
Vaide esitamise aeg 
 

 
21.01.2019 (registreeriti 24.01.2019) 

Teabevaldaja 

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) 

aadress: Sõbra 56, 50106 Tartu 

e-posti aadress: info@rtk.ee  

Vaide esitaja 

 

XXX 

aadress: XXX Jõhvi 

 
 
RESOLUTSIOON: 
Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 45 lg 1 punkti 1 ning haldusmenetluse seaduse (HMS) § 85 

punkti 4 alusel  
otsustan: 

 
1) jätta vaie rahuldamata, kuna menetluse käigus on RTK teabenõudele vastanud; 

2) teha RTK-le soovitus järgida edaspidi teabenõuetele vastamisel paremini AvTS-s 

sätestatud nõudeid; 

3) 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: 

 

XXX (vaide esitaja) pöördus 21.01.2019 Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) vaidega RTK 

tegevuse peale teabenõudele vastamisega seonduvalt. 

 

Vaide kohaselt edastas Viru Vangla 28.12.2018 vaide esitaja teabenõude (teabenõude 

edastamine 28.12.2018 nr 6-13/49670-2) RTK-le vastavalt AvTS § 21 lõikele 1. Vaide esitaja 

sõnade järgi ei ole ta RTK-lt soovitud teavet saanud AvTS-s ettenähtud korras. 

 

28.01.2019 esitas AKI järelepärimise RTK-le vaideasjas asjaolude selgitamiseks. 
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26.02.2019 vastas RTK eelmainitud järelepärimisele. 

 

VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED: 

 

Vaide kohaselt märgib vaide esitaja järgmist, esitasin Viru Vanglale 17.12.2018 teabenõude, 

milles soovisin teavet tasumata rahatrahvide kohta jms. 

Vangla edastas teabenõude 28.12.2018 Riigi Tugiteenuste Keskusele. Teabenõudele tähtajaks 

vastatud ei ole ja mina soovitud teavet ei ole saanud. 

Palun teha ettekirjutus teabenõude täitmiseks. 

 

TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED: 

 

Vastuses järelepärimisele selgitab RTK järgmist: 28.01.2019 saabus järelepärimine AKI-lt 

XXX kaebemenetluses osas. Riigi Tugiteenuste Keskus oli eelnevalt (so 24.01.2019) XXXele 

vastanud Viru Vangla aadressile järgmiselt: Riigi Tugiteenuste Keskuse andmetel on teil 

tasumata riiginõuded kohtuasjas 1-10-XXX, nõuded on edastatud 20.06.2011 sundtäitmisele 

kohtutäitur Mati Roodesele. Informatsiooni saamiseks tasumata trahvide osas palume 

pöörduda Politsei- ja Piirivalveameti poole. 

 

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED: 

 

Vaidemenetluse käigus selgus, et teabenõude edastati 28.12.2018 RTK-le ja RTK vastas antud 

teabenõudele 24.01.2019. Lähtudes eeltoodust tuleb selgitada, et teabenõue täidetakse 

viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul. Juhul, kui teabenõuet ei ole võimalik 

teabenõudja esitatud andmete puudulikkuse tõttu täita, siis teavitab teabevaldaja sellest 

teabenõudjat viie tööpäeva jooksul teabenõude täpsustamiseks.1 Seega rikkus antud juhul RTK 

teabenõude täitmisel AvTS-s sätestatud nõudeid. 

 

Tuginedes ülaltoodule teeb inspektsioon RTK-le soovituse AvTS-i nõuete paremaks täitmiseks. 

Arvestades vaides toodud asjaolusid ning tuginedes vaidemenetluse käigus kogutud materjalile  

leian, et õiguslik olukord on antud juhul taastatud ning puudub õiguslik ajend ettekirjutuse 

tegemiseks. 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Sergei Miller 

vaneminspektor 
peadirektori volitusel 

                                                 
1 Vt AvTS § 18 lg 1 ja 2 


