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Selgitustaotlusele ja teabenõudele vastamine  

 

 

Austatud peadirektor  

 

Õiguskantsleri poole pöördus õiguskantsleri seaduse § 19 lg 1 alusel isik, kes pole saanud 

Keskkonnaametilt soovitud teavet. Isik on soovinud suurt hulka andmeid. Õiguskantslerile 

edastatud materjalidest nähtub, et esitatud on nii teabenõudeid kui ka selgitustaotlusi. Avaldaja 

leiab, et talle pole vastatud, kuna kogu soovitud teavet pole edastatud. Keskkonnaameti vastusest 

nähtub, et osa küsitud teabest on jäetud andmata, kuna küsiti teavet, mis ei ole vahetult seotud 

isikule kuuluva kinnisasjaga.  

 

Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 3 lg 1 järgi 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. Normist nähtub, et avalik teave on 

igasugune avalikke ülesandeid täites jäädvustatud ja dokumenteeritud teave. Avalikule teabele 

juurdepääsu võimaldamise põhimõtted on sätestatud AvTS §-s 4. Selle normi järgi tuleb 

juurdepääs teabele tagada igaühele ja kiiresti, kuid kaitsta tuleb näiteks eraelu puutumatust.  

 

Seega nähtub viidatud normidest, et isegi juhul, kui isik küsib teavet, mis ei puuduta vahetult tema 

kinnistut, siis tuleb see teave talle edastada. Kui soovitud dokument sisaldab teise isiku andmeid 

või esineb mõni muu alus, mil juurdepääs andmetele on piiratud, siis tuleb edastada teave sellises 

ulatuses, milles see on võimalik (vt ka haldusmenetluse seaduse § 37). Andmekaitse Inspektsioon 

on oma juhises (§ 10) selgitanud „Teabenõue puudutab asutuses olemas oleva dokumendi või muu 

teabe (nii paberil kui digitaalkujul) väljastamist. Teabenõudega võib välja küsida näiteks terve 

dokumendi sisu või ka üksnes selle väljavõtteid. Samuti näiteks väljavõtteid mingist andmekogust 

või andmestikust.“ 

 

Kui isik soovib teavet selle kohta, miks on üht või teist tegevust kuskil lubatud, siis lähtub see huvi 

AvTS eesmärkidest, mille kohaselt avalikkusel peab olema kontroll avalike ülesannete täitmise 

üle. Üksnes sarnaseid olukordi omavahel võrreldes on võimalik isikul hinnata, kas teda on 

koheldud teistega võrdselt. See on isiku jaoks oluline teave, sest võimaldab tal otsustada nii oma 

taotluste sisu ja perspektiivi kui ka õiguskaitsevahendite üle. Teisalt tuleb teadvustada, et isegi 

pealtnäha sarnased juhtumid ei pruugi seda sisuliselt olla ning ühele isikule mõne tegevuse 

lubamine ei tähenda vältimatult, et ka kõik järgmised otsused on täpselt samasugused. Kõik 

otsused tuleb teha lähtudes üksikjuhtumi asjaoludest ning üks osa nendest asjaoludest on ka juba 
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varem tehtud otsused, mis muudavadki iga otsuse ainulaadseks. Vastavad põhjendused tuleb 

esitada asjakohases dokumendis (vt nt HMS § 57).  

 

Palun andke avaldajale tema küsitud teave. Kui mingit osa teabest pole võimalik 

juurdepääsupiirangu tõttu avaldada, siis tuleb seda konkreetse teabe osas ka selgitada ning näidata 

keeldumise põhjus. Edastage palun koopia avaldajale antavast vastusest ka õiguskantslerile.      

 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 

 

 

 

 

Lisa: Õiguskantslerile saadetud avaldus koos lisadega, avaldaja isikuandmete kaitseks on see 

asutusesiseseks kasutamiseks.  

 

Teadmiseks: avaldaja  
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