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Teabevaldaja

Riigikantselei
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e-posti aadress: riigikantselei@riigikantselei.ee

Vaide esitaja (teabenõudja)

xxx
e-posti aadress: xxx

RESOLUTSIOON:
avaliku teabe seaduse (AvTS) § 45 lg 1 punkti 1, AvTS § 51 lg 1 p 1 ja 4 ning haldusmenetluse
seaduse (HMS) § 85 punkti 2 ja Vabariigi Valitsuse seaduse § 751 lg 3 alusel
1) teen vaideotsuse rahuldada vaie osaliselt;
2) teen teabevaldajale täitmiseks kohustusliku ettekirjutuse: vaadata uuesti läbi vaide
esitaja 09.01.2020 teabenõue osas, milles vaide esitaja soovis Riigikohtu menetlusse
mittevõtmise määrust ning väljastada vaide esitajale tema poolt soovitud teave, kui
puudub alus teabenõude täitmisest keeldumiseks. Keeldumise korral tuleb viidata
õiguslikule alusele ja keeldumist põhjendada;
3) määran ettekirjutuse täitmise tähtajaks 27.04.2020;
4) ülejäänud osas jätan vaide rahuldamata.
AvTS § 52 kohaselt peab teabevaldaja ettekirjutuse saamisest alates viie tööpäeva jooksul
võtma kasutusele abinõud ettekirjutuse täitmiseks ja teatama sellest Andmekaitse
Inspektsioonile.
VAIDLUSTAMISVIIDE:
Vaide esitaja saab 30 päeva jooksul pöörduda teabevaldaja vastu halduskohtusse üksnes
vaideotsuse (ülaltoodud punkt 4) rahuldamata jäänud osas. Vaide esitaja saab 30 päeva jooksul
pöörduda halduskohtusse, kui Andmekaitse Inspektsioon rikkus menetlemisel vaide esitaja
õigusi muul viisil.
Riigiasutus saab käesoleva haldusakti vaidlustada vaidega Andmekaitse Inspektsiooni
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peadirektorile või Vabariigi Valitsuse seaduse §-s 101 toodud korras.
Ettekirjutuse vaidlustamine ei peata selle täitmise kohustust ega täitmiseks vajalike abinõude
rakendamist.
HOIATUS:
Kui teabevaldaja jätab Andmekaitse Inspektsiooni ettekirjutuse täitmata, võib Andmekaitse
Inspektsioon pöörduda teabevaldaja kõrgemalseisva asutuse, isiku või kogu poole teenistusliku
järelevalve korraldamiseks või ametniku suhtes distsiplinaarmenetluse algatamiseks. (AvTS §
10 lõiked 1 ja 4, § 53 lõige 1).
FAKTILISED ASJAOLUD:
09.01.2020 esitas xxx teabenõude Riigikantseleile. Vaide esitaja leiab oma vaides, et ta ei ole
saanud kogu soovitud teavet.
VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED:
AKI menetluses on minu kaebus Riigikantselei tegevuse pääle minu 09.01.2020 pöördumisele
vastamisel. 18.02.2020 ilmnes, et minu kaebeasjas on puudused, mis takistavad asja edasist
menetlemist.
Eeltoodust tulenevalt selgitan, et kaebuse eesmärgiks on saada dokumendid, mis ilmestavad
kohtumenetlust, kuidas Eesti Vabariigile määrati nn VEB fondi kaasuses 2012. aasta jaanuaris
3200 eurot trahvi kohtulahendi täitmata jätmise eest. Ma soovisin, et Riigikantselei esitaks
mulle halduskohtu, apellatsioonikohtu ja kassatsioonikohtu lahendid selles trahvi määramise
vaidluses. Kui seadus takistab imperatiivselt nende dokumentide esitamist, siis alternatiivselt
oleks minu soov, et ametiasutus tõestaks ammendavalt, et see on õiguslikult tõesti nii. Neid
kahte aspekti ma palungi inspektsiooni inspektoril kontrollida.
Kinnitan, et ma ei ole selles asjas esitanud kaebust kohtusse ja ma ei ole menetlusosaliseks
üheski kohtuvaidluses, mis võiksid vaidluse esemega ligilähedaseltki puutumuses olla.
TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED:
Vastuseks Andmekaitse Inspektsiooni järelepärimisele selgitame järgmist:
Riigikantselei vastas 9.1.2020 teabenõudele samal päeval, 9.1.2020, vastavalt avaliku teabe
seaduse § 15, 16, 18 ja 22 järgmiselt:
/.../ Teie soovitud dokumendid on leitavad Riigi Teataja kohtulahendite otsingus aadressil
https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/koik_menetlused.html Samuti võib Teile kasulikuks
osutuda kohtulahendite otsing aadressil https://www.kohus.ee/et /andmebaasid/kohtulahenditeotsing.
Kuivõrd Teie soovitud kohtumäärus (3-04-469) on Tallinna Ringkonnakohtu poolt väljastatud
dokument, siis edasiste küsimuste või dokumentide sooviga palume Teile pöörduda Tallinna
Ringkonnakohtu poole (Pärnu mnt 7, 15084 Tallinn), tel 628 2784. /.../
Teabenõude vastusele oli täiendavalt lisatud Tallinna Halduskohtu 2.12.2008 ja Tallinna
Ringkonnakohtu 22.10.2010 otsused haldusasjas 3-04-469.
Peame vajalikuks käesolevas vaidemenetluses selgitada, et Riigikantselei ei keeldunud teabe
väljastamisest, vaid juhatas teabenõudja viivitamatult teabe juurde. Soovime täiendavalt lisada,
et tulenevalt halduskohtumenetluse seadustiku § 175 lg 1 avaldatakse jõustunud kohtuotsus
selleks ettenähtud kohas arvutivõrgus. Tulenevalt sama seaduse § 175 lg 6 tehakse otsuse
avaldamata jätmise kohta määrus. Riigikantseleile teadaolevalt ei ole kohtulahendi avaldamata
jätmise määrust tehtud, mistõttu peavad teabenõudes küsitud kohtulahendid olema seaduse
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kohaselt avaldatud. Riigikantselei vastas teabenõudjale viivitamatult ja tegi seda teadmisega, et
kohtulahendid on seaduse kohaselt avaldatud. Teabenõudja ei ole peale teabenõude täitmist
pöördunud Riigikantselei poole küsimuses, et ta ei ole viidatud allikatest teavet saanud.
Eelnevat arvestades täitis Riigikantselei teabenõude vastavalt seadusele, mistõttu palume jätta
vaie rahuldamata.
Käesolevaga edastame võrgulehel olevad:
Halduskohtu otsuse: https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=102464199
ja
Ringkonnakohtu otsuse: https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=102399675
ja
Ringkonnakohtu määruse https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=266241985
ning vastuse lisana Riigikohtu menetlusse mittevõtmise määruse.
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. Seega saab teabenõude
korras küsida asutuselt tema valduses olevate dokumentide koopiaid või väljavõtteid
andmekogudest.
AvTS § 20 punktide 1 ja 3 kohaselt loetakse teabenõue täidetuks kui teave on teabenõudjale
edastatud seaduses sätestatud viisil või teabenõudjale on selgitatud võimalust tutvuda
avalikustatud teabega. Eeltoodu aga eeldab seda, et teabenõudjale on vastatud, kas edastades
soovitud dokumentide koopiad või juhatades avalikustatud teabe juurde. Nõuetekohaseks ei saa
pidada
viidet,
et
teave
on
leitav
võrgulehelt
https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/koik_menetlused.html, sest sellisel juhul ei pruugi
teabenõudja soovitud teavet leida. Viide peab olema täpsele kohale võrgulehel või link soovitud
teabele.
Lisaks viitele on Riigikantselei edastanud vaide esitajale ka Tallinna Halduskohtu 2.12.2008 ja
Tallinna Ringkonnakohtu 22.10.2010 otsused haldusasjas 3-04-469. Samas on Riigikantselei
jätnud edastamata Riigikohtu menetlusse mittevõtmise määruse. Ka ei ole Riigikohtu
menetlusse mittevõtmise määrus leitav viidatud veebilehelt.
Seega tuleb Riigikantseleil vaide esitaja teabenõue Riigikohtu menetlusse mittevõtmise
määruse osas uuesti läbi ja kas väljastada vaide esitaja soovitud teave, kui puudub alus
teabenõude täitmisest keeldumiseks või keelduda teabenõude täitmisest, kui selleks on
seadusest tulenev alus. Keeldumise korral tuleb viidata õiguslikule alusele ja põhjendada
keeldumist.
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