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Avaldustele vastamine 
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Õiguskantsleri poole pöörduti murega, et Narva-Jõesuu Linnavalitsus ei ole vastanud kirjadele. 

Nimelt saatis avaldaja 7. detsembril ja 8.detsembril 2022 linnavalitsusele kirjad, milles soovis 

selgitusi Ubalehe kinnistul maareformi läbiviimise kohta. Kuna avaldaja linnavalitsuselt 

tähtaegselt vastust ei saanud, pöördus avaldaja linnavalitsuse poole uuesti (10.01.2023, 

11.01.2023). 

 

Leian, et jättes avaldaja kirjadele vastamata, ei toiminud linnavalitsus õiguspäraselt ega kooskõlas 

hea halduse tavaga. 

 

Haldusmenetlus viiakse läbi eesmärgipäraselt ja tõhusalt, samuti võimalikult lihtsalt ja kiirelt, 

vältides isikutele üleliigsete kulutuste ja ebameeldivuste põhjustamist (haldusmenetluse seaduse 

§ 5 lõiked 2 ja 4). Ametiasutus on kohustatud oma ülesandeid täites pidama kinni õigusaktides 

ettenähtud tähtaegadest (Riigikohtu 21.01.2009 otsus nr 3-3-1-88-08, p 11).  

 

Avaldaja detsembris saadetud kirju saab käsitada selgitustaotlustena. Märgukirjale ja 

selgitustaotlusele vastamisel tuleb järgida märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning 

kollektiivse pöördumise esitamise seadust (MSVS). Märgukirjale ja selgitustaotlusele peab 

vastama kirjalikult või muul viisil, kui nii on kokku lepitud. Vastus tuleb anda hiljemalt 

30 kalendripäeva jooksul alates pöördumise registreerimisest (MSVS § 5 lg 8 lause 1, § 6 lause 1). 

Vastamise tähtaega võib pikendada kuni kahe kuuni, aga seda tehakse üksnes erandjuhul ja siis, 

kui vastamiseks tuleb asja põhjalikumalt uurida (MSVS § 6 lause 2). Tähtaja pikendamisest 

antakse avaldajale teada kirjalikult või kokkuleppe kohaselt muul viisil (MSVS § 6 lause 3, § 5 

lg 8 lause 1). Vastamisest võib loobuda üksnes seaduses nimetatud juhtudel (vt MSVS § 9). 

 

Avaldaja jaanuaris saadetud kirju saab käsitada vaietena. Sisuliselt on avaldaja vaidlustanud 

linnavalitsuse tegevusetuse tema selgitustaotlusele vastamisel.  Vaide menetlemisel tuleb järgida 

haldusmenetluse seadust (HMS). Vaie tuleb läbi vaadata 10 päeva jooksul (HMS § 84 lg 1).  

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019055
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-3-1-88-08
https://www.riigiteataja.ee/akt/125102016016
https://www.riigiteataja.ee/akt/125102016016
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019055
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Palun linnavalitsusel edaspidi lahendada isikute pöördumised nõuetekohaselt. Palun vastake 

avaldaja kirjadele. Ootan Teie vastust soovituse järgimise kohta hiljemalt 10. aprilliks 2023. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 
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