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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: 

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: 

Vaide kohaselt jättis teabevaldaja 03.03.2020 teabenõudele vastamata. 

 

VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED: 
Esitasin Justiitsministeeriumile 03.03.2020 teabenõude saamaks „Inim- ja põhiõigused 

vanglas“. Tänaseni ei ole suvatsenud mulle vastata. Soovin, et teeksite Justiitsministeeriumile 

ettekirjutuse seadusliku olukorras taastamiseks, et saaksin soovitud teabe.  

 

TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED: 

Esitasite järelepärimise seoses xxx vaidega, mille kohaselt ei ole Justiitsministeerium vastanud 

tema 03. märtsil 2020 esitatud teabenõudele. 

Dokumendihaldussüsteemi andmetel on Justiitsministeerium vastanud vaide esitaja 

teabenõudele 11.märtsil 2020 kirjaga nr 11-7/415-48 (lisa 1). 

Seega, kuna teabenõudjal on vanglas võimalik soovitud teabega tutvuda ja küsijat on sellest 
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teavitatud, siis tuleb teabenõue vastavalt AvTS § 20 punktile 3 lugeda täidetuks. 

 

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 lõike 1 kohaselt täidetakse teabenõue hiljemalt viie tööpäeva jooksul. AvTS § 16 lg 

1 kohaselt registreeritakse teabenõue selle saamise päeval või hiljemalt saamisele järgneval 

tööpäeval. Sama seaduse § 18 lg 3 sätestab, et AvTS-s sätestatud teabenõude menetluse 

tähtaegu arvestatakse teabenõude registreerimisele järgnevast päevast. 

 

Justiitsministeeriumi dokumendiregistrist nähtub, et kõnealune teabenõue registreeriti 

dokumendiregistris 05.03.2020. Seega hakkas teabenõudele vastamise tähtaeg kulgema 

teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast ehk 06.03.2020. Kuna teabenõudele 

vastamise aega loetakse tööpäevades, mitte kalendripäevades, siis oli teabenõudele vastamise 

tähtajaks 12.03.2019 kell 24.00. 

 

Kuna Justiitsministeerium on vastanud vaide esitaja teabenõuetele seaduses sätestatud tähtaja 

jooksul ning vaide esitaja ei ole teabenõude täitmise osas täiendavaid pretensioone esitanud, 

jätan vaide rahuldama. 
 
 
Siiski pean täiendavalt vajalikuks selgitada, et teabenõue on mõeldud dokumenteeritud teabe 
välja nõudmiseks. Teabenõudega ei saa asutuselt välja nõuda asutuse koostatud ning 
tiražeeritud trükitud-köidetud raamatut.  
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