
 

 

 

 

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST 

 

Tatari tn 39 / 10134 Tallinn / 627 4135 / info@aki.ee / www.aki.ee 

Registrikood 70004235 

 

VAIDEOTSUS 
avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/22/2739 

 

 
Otsuse tegija 

 
Andmekaitse Inspektsiooni jurist Karin Uuselu 
 

Otsuse tegemise aeg ja koht 
 
05.12.2022 Tallinnas 
 

 
Vaide esitamise aeg 

 
23.09.2022  

 

Teabevaldaja 

Tartu Noorsootöö Keskus 

aadress: Uus tn 56, 50606, Tartu 

e-posti aadress: noorsootookeskus@raad.tartu.ee 

 

Vaide esitaja 
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RESOLUTSIOON: 

Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 45 lg 1 punkti 1 ning haldusmenetluse seaduse § 85 punkti 4 

alusel 

otsustan: 

1) jätta vaie rahuldamata, kuna Tartu Noorsootöö Keskus on menetluse käigus 

teabenõude täitnud;  

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 lg 2). Vaide esitaja saab 30 päeva jooksul 

pöörduda halduskohtusse, kui Andmekaitse Inspektsioon rikkus menetlemisel vaide esitaja 

õigusi muul viisil. 

 

FAKTILISED ASJAOLUD: 

1. 20.09.2022 esitas vaide esitaja Tartu Noorsootöö Keskusele (keskus) teabenõude, 

millega palus väljastada 2019. a. sõlmitud kliendilepingu keskuse ja advokaadibüroo 

Emeraldlegal OÜ vahel.  

2. 22.09.2022 keelduti teabenõude täitmisest lepingu konfidentsiaalsuse tõttu.  

3. 23.09.2022 esitas vaide esitaja vaide Andmekaitse Inspektsioonile.  

4. Inspektsioon tegi vaide esitajale 09.11.2022 vaide täpsustuse ja 15.11.2022 täiendava 

vaide täpsustuse. 

5. Inspektsioon tegi 15.11.2022 keskusele järelepärimise. 

6. Keskus vastas inspektsiooni järelepärimisele 28.11.2022.  
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VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED: 

Vaide esitaja soovis, et Andmekaitse Inspektsiooni teeks keskuse juhatajale ettekirjutuse, et 

vaide esitajale väljastataks keskuse ja AB Emeraldlegal vaheline kliendileping. Vaide esitaja 

leiab, et talle lepingu mitte väljastamine teabenõude raames on õigusvastane. 

Vaide esitajale on see leping vajalik seose vaide esitaja ja keskuse vahelise kohtumenetlusega. 

 

Andmekaitse Inspektsioon palus täpsustada, kas vaide esitaja on teinud kohtule samasisulise 

nõude, mis inspektsioonile Keskuse ja advokaadibüroo Emeraldlegal vahel sõlmitud lepingu 

välja küsimiseks ja talle edastamiseks.  

 

Vaide esitaja vastas, et kohtu poole ei ole ta sellise nõudega pöördunud. Kohtus on vaidlus 

menetluskulude kindlaksmääramise osas. 

 

TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED: 

Keskus esitas Andmekaitse Inspektsioonile 28.11.2022 kirja nr 21.3-1.2/21703, milles selgitas 

oma eksimuse mõistmist ning kinnitas vaide esitajale soovitud lepingu edastamist 28.11.2022 

vaide esitaja e-posti aadressile. 

 

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED: 

Vaide esitaja märkis 23.09.2022 vaides, et keskus keeldus tema 20.09.2022 esitatud 

teabenõuet täitmast. Seega on vaide esemeks teabenõude täitmata jätmine. Teabenõuete 

täitmist vaidemenetluses kontrollib inspektsioon. 

 

AvTS § 3 lg 1 sätestab, et avalik teave on 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 

koopiaid ja väljavõtteid olemasolevatest dokumentidest. 

 

AvTS § 5 lg 1 p 1 kohaselt on teabevaldajateks avaliku teabe seaduse mõistes riigi- ja 

kohaliku omavalitsuse asutused. Keskus on kohaliku omavalitsuse asutus, seega teabevaldaja 

tema valduses oleva teabe osas. Seega AvTS § 9 kohaselt on keskus teabevaldajana 

kohustatud võimaldama juurdepääsu tema valduses olevale teabele seaduses sätestatud korras, 

sh tagama juurdepääsu neile dokumentidele, millele teabenõudjal on juurdepääsuõigus. 

 

Inspektsiooni pädevuses on AvTS § 45 lõike 1 kohaselt teabevaldaja üle riikliku ja 

haldusjärelevalve teostamine teabenõuete täitmise osas.  

 

Vastuses Andmekaitse Inspektsiooni järelepärimisele on keskus selgitanud oma eksimuse 

mõistmist ning kinnitanud vaide esitajale teabenõude korras küsitud lepingu edastamist. 

Seega on menetluse kestel vaide esitaja teabenõue täidetud, millega on vaide ese ära langenud, 

mistõttu puudub alus ettekirjutuse tegemiseks. Seega eeltoodust tulenevalt jätab inspektsioon 

vaide rahuldamata. 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Karin Uuselu 

jurist 

peadirektori volitusel 


