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Kokkuvõte - järeldused KOKSi muutmise vajadusest
õiguskantsleri praktikale tuginedes
• Üldiselt ei ole me näinud KOKSis takistusi põhiseadus- ja
mõistuspäraseks tegutsemiseks. KOVid võiks oma autonoomiat ja
enesekorraldusõigust julgemalt kasutada (nt territoriaalsed erisused
pärast haldusreformi).
• KOKSi tuleks muuta - keeld volikogu liikmel töötada valla või linna
ametiasutuses töölepingu alusel, kasside-koerte eeskirja asemel
lemmikloomade eeskiri.
• Võib kaaluda KOKSi muutmist - kohalik rahvahääletus.
Enne kui seadust muuta:
- küsida, kas probleem on regulatsioonis või põhimõtteliste kokkulepete
puudumises;
- veenduda, et seadusega reguleerimine on üldse vajalik.

Keeld volikogu liikmel töötada valla või linna ametiasutuses
töölepingu alusel
• KOKS § 18 lg 1 p 6: Volikogu liikme volitused lõpevad enne tähtaega
seoses nimetamisega sama valla või linna kohaliku omavalitsuse
ametnikuks või töötamisega sama valla või linna ametiasutuses
töölepingu alusel.
• RKPJKm 06.06.2018: Kolleegium kahtleb kohtuasjas kohaldamisele
kuuluva KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 vastavuses põhiseadusele osas, milles
valla või linna volikogu liikme volitused lõppevad enne tähtaega juhul, kui
volikogu liige töötab töölepingu alusel valla või linna ametiasutuses.
Kohaliku omavalitsuse volikogu liikme volituste ennetähtaegne
lõppemine riivab tugevalt passiivset valimisõigust (kandideerimisõigust),
mis on tagatud põhiseaduse (PS) §-ga 156 (RKHKo 27.06.2001, 3-3-1-3501, p 2; RKÜKo 15.07.2002, 3-4-1-7-02, p 19). KOKS § 18 lg 1 p-st 6
tuleneva riive eesmärk on aga ebaselge ning riive võib olla ka
ebaproportsionaalne (PS § 11) [p 19].

Kohalik rahvahääletus
15.05.2018, nr18-3/180667/1802260

• Õiguslikult siduva tulemusega kohaliku rahvahääletuse sätestamine
kohaliku omavalitsuse õigusaktiga ei ole kooskõlas KOKS § 2 lõike 2
punktiga 2, Põhiseaduse (PS) §-ga 2, § 3 lõike 1 esimese lausega, § 154
lõikega 1 ega §-ga 160.
- KOKS § 2 lg 2 p 2: KOV teostub demokraatlikult moodustatud
esindus- ja võimuorganite kaudu, samuti kohaliku elu küsimustes
rahvaküsitluse või rahvaalgatuse teel.
- PS ei välista seadusega sellise rahvahääletuse ettenägemist, ent
praegu seda ette nähtud ei ole ja linn või vald seda seaduslikkuse
põhimõttest tulenevalt ise kehtestada ei tohi.

Asustusüksuse vanem ja linnapea
21.01.2019 nr 6-4/181639/1900358
§ 58 lg 3: volikogu võib võtta vastu linna kui asustusüksuse linnapea, alevija külavanema statuudi, milles määratakse asustusüksuse linnapea,
aleviku- ja külavanema valimise kord /…/
• Volikogu võib statuudis asulavanema valimiste korraldamise reguleerida
kohaliku omavalitsuse ülesandena. Sel juhul oleks see vabatahtlik
omavalitsuslik ülesanne (avalik ülesanne, mida omavalitsusüksus pole
kohustatud täitma, kuid mida ta võib endale täitmiseks võtta).
• Avalik ülesanne on sätestatud ka §-s 24, mille kohaselt kontrollivad
seaduste ja volikogu määruste ning otsuste ja valla- või linnavalitsuse
määruste ning korralduste täitmist seaduses ja valla või linna
põhimääruses sätestatud korras volikogu ja valitsus.
• Seega on volikogul võimalik asulavanema valimiste korraldamist ja oma
määruste üle järelevalve tegemise korda reguleerida avaliku ülesande
täitmisena.

Volikogu komisjonide koosolekute avalikkus ja
protokollimine
17.01.2019 nr 6-4/190093/1900317
• KOV põhimäärus sätestab, et volikogu komisjoni koosolekud on kinnised,
välja arvatud juhul, kui komisjoni esimees otsustab teisiti.
• Üks põhimõte, millel kohalik omavalitsus rajaneb, on tema tegevuse
avalikkus (KOKS § 3 p 6). Volikogu komisjonide moodustamise kord ning
tegevuse alused ja kord sätestatakse valla või linna põhimääruses (KOKS
§ 8 lg 1 p 1 ja § 47 lg 2).
• Volikogu on põhiseaduslik institutsioon (PS § 156). Seega on tal
enesekorraldusõigus ehk õigus kujundada ise oma sisemine
organisatsioon ning kehtestada töökorraldus- ja menetlusreeglid.
• Volikogu komisjonide koosolekute avalikkuse kohta ei ole KOKS-s § 44
lg-ga 4 sarnast sätet.
• Mis tuleb koosoleku protokolli kanda: KOKS § 51 lg 5.
• Volikogul on soovi korral võimalik muuta volikogu komisjonide
koosolekud avaliku(ma)ks ja sätestada koosolekute põhjalikum
protokollimine.

Volitamise võimalikkus volikogu ainupädevuses olevat
küsimust reguleerivas õigusaktis (KOKS § 22 lg 1)
21.11.2018 nr 6-4/181462/1805076
• Kuigi tegu on volikogu ainupädevuses oleva küsimusega, ei pea volikogu
kõiki toetuste andmise aspekte toetuste andmise korras ise
ammendavalt reguleerima. Volitusnormi(de) kehtestamine KOKS § 22 lgs 1 loetletud küsimusi reguleerivates õigusaktides ei ole õigusvastane.
Küll aga oleks KOKS § 22 lg 1 p-ga 5 vastuolus see, kui toetuste andmise
korra kehtestaks (volikogu volitusel või ilma selleta) näiteks vallavalitsus.
• Volikogu õigus kehtestada volitusnorme oma ainupädevuses olevates
küsimustes ei ole piiramatu. Sellise küsimuse olemuslikku tuuma ei tohi
volikogu delegeerida. Vastasel juhul saaks ta muuta oma ainupädevuse
faktiliselt sisutühjaks. Seda, mida kujutab endast ainupädevuses oleva
küsimuse olemuslik tuum, tuleb konkreetsel juhul hinnata eraldi,
lähtudes probleemi olulisusest.

• Riigikohus on leidnud, et kuigi jäätmeseaduse § 66 lg 4, samuti KOKS §
22 lg 1 p 36 volitavad jäätmeveo teenustasu suuruse määramise korda
kehtestama omavalitsusüksuse volikogu, ei nõua kumbki seadus, et
volikogu kehtestaks ise teenustasu määrad (RKPJKo 30.10.2018, 5-18-2,

Õigus viibida volikogu istungil
02.11.2018 nr 7-5/181323/1804693
• Volikogu avalikult istungilt seda jälgima tulnud inimeste
väljasaatmine (kui päevakorrapunkti ei ole kuulutatud
kinniseks) ei ole kooskõlas KOKS § 3 punktiga 6 (KOV
tegevuse avalikkus), KOKS § 44 lõikega 4 (Volikogu istungid
on avalikud. Volikogu võib kuulutada istungi küsimuse
arutelu osas kinniseks, kui selle poolt hääletab vähemalt
kaks korda enam volikogu liikmeid kui vastu või kui küsimust
puudutavate andmete avalikustamine on seadusega
keelatud või piiratud) ning rikub nende inimeste
liikumisvabadust (PS § 34) ja põhiõigust vabalt saada
üldiseks kasutamiseks levitatavat informatsiooni.

Valla- ja linnavalitsuse pädevus KOV põhimääruses
09.08.2018 nr 6-4/181034/1803429
• KOKS § 8 lg 1 p 2: valla või linna põhimääruses sätestatakse valitsuse
pädevus
• KOKS § 30. Valla- ja linnavalitsuse pädevus

• Näide dubleerimisest: kohustus sätestada PM-s, põhjalik regulatsioon
seaduses.

KOKS § 47 lg 1¹ kohaldamine revisjonikomisjoni esimehe ja
aseesimehe valimise kohta
31.07.2018 nr 6-4/181014/1803365
• Lg 1¹: Komisjoni esimees ja aseesimees või aseesimehed valitakse
üheaegselt salajasel hääletusel. Volikogu liikmel on üks hääl.
• Ükski KOKS säte ei välista ega piira § 47 kohaldamist volikogu
revisjonikomisjoni suhtes. Seega kehtib KOKS § 47 täies ulatuses ka
volikogu revisjonikomisjoni kohta. Kui Riigikogu oleks soovinud KOKS §
47 kohaldamist volikogu revisjonikomisjoni suhtes välistada või piirata,
oleks tal tulnud see seaduses sätestada.

Volikogu esimehe esindusõigus
18.04.2018, nr 6-4/180556/1801870
• Vt KOKS § 42 lg 1.

• KOKS § 10 lõige 1 sätestab, et nii vald kui ka linn on avalik-õiguslik juriidiline isik,
keda esindavad seaduste ja omavalitsusüksuse põhimääruse alusel ning
kehtestatud korras oma pädevuse piires volikogu, volikogu esimees, valla- või
linnavalitsus ning vallavanem või linnapea või nende volitatud esindajad.
• Valla või linna esindamise korra võib kehtestada üksnes volikogu (KOKS § 22
lõike 1 punkt 23).
• KOKS sätestab volikogu esimehe esinduspädevuse õiguslikud piirid:
- vallale või linnale rahaliste kohustuste võtmine on volikogu ainupädevuses (§ 22
lõige 1 punkt 8);
- rahvusvahelise koostöö raames sõlmitavad lepingud tuleb eelnevalt läbi vaadata
ja heaks kiita volikogus, kui nende täitmisega kaasnevad kulutused
omavalitsusüksuse eelarvest või nendega võetakse muid varalisi kohustusi (§ 13
lõige 4);

Volikogu esimehe esindusõigus
- vallavanem või linnapea esindab omavalitsusüksust ja valla- või
linnavalitsust seaduse, valla või linna põhimääruse ning volikogu
antud pädevuse kohaselt (§ 50 lõige 1 punkt 2).
Volikogu esimees esindab mitte ennast kui eraisikut, vaid volikogu või
omavalitsusüksust tervikuna. Seega peab teave tema kirjavahetuse kohta
olema volikogu liikmetele kättesaadav. KOKS § 26 lõike 1 järgi on volikogu
liikmel õigus saada volikogu ja valitsuse õigusakte, dokumente ja muud
teavet, välja arvatud andmed, mille väljastamine on seadusega keelatud.
Volikogu esimehe kirjavahetust kajastab valla või linna dokumendiregister
(vt AvTS §-d 11−13).
See, et põhimääruses pole konkreetselt sätestatud, mis vormis (aktiivne
või passiivne) volikogu liikmeid teavitatakse ja milliste kanalite kaudu
kirjavahetust peetakse, ei ole vastuolus seadusega. KOKS ega AvTS ei
kohusta volikogu selliseid üksikasju valla või linna põhimääruses
reguleerima.

Fraktsioon volikogus
20.03.2018 nr 6-4/180364/1801338

• KOKS ei reguleeri volikogu fraktsioone, vaid võimaldab seda teha
volikogul (§ 8 lg 2). Volikogu fraktsioonidega seotud küsimused on
volikogusisesed
küsimused,
mis
kuuluvad
tema
enesekorraldusõigusesse (PS § 156 lg 1 ls 1). PS-ga ei ole vastuolus, kui
KOKS jätab volikogu fraktsiooni moodustamise tingimused (sh
fraktsiooni moodustamiseks nõutava volikogu liikmete arvu) volikogu
reguleerida. See ei ole küsimus, mida Riigikogu peaks seadusega
sätestama (PS § 3 lg 1). Ka ei ole selline lahendus vastuolus õigusselguse
põhimõttega (PS §-d 10 ja 13 lg 2), ei riku kohaliku omavalitsuse
põhiseaduslikke tagatisi (PS 14. ptk) ega erakondade, valimisliitude,
üksikkandidaatide või valla- või linnaelanike põhiõigusi ega -vabadusi.
Kuna KOKS volikogu fraktsioone ei reguleeri, ei teki seaduse tasandil
volikogu liikmete ebavõrdse kohtlemise küsimust. Õigusloome võrdsuse
põhimõtte sätestab PS § 12 lg 1 ls 1.

Volikogu ja valitsuse komisjoni koosseisu
kujundamine
13.03.2018 nr 14-1/180348/1801220; 12.03.2018 nr 141/180324/1801198; 19.01.2018 nr 14-1/180040/1800316
• Esindusdemokraatia (PS § 156) põhimõte ei välista seda, et volikogu komisjoni
liikmeks võivad olla ka isikud, kellel puudub valija mandaat. Küll aga tuleb
volikogu komisjonide esimehed ja aseesimehed valida volikogu liikmete hulgast.
Teised komisjoni liikmed kinnitatakse komisjoni esimehe esildusel (KOKS § 47 lg
1ls-d 2 ja 4). Seega võivad volikogu komisjoni liikmed olla ka inimesed, kes
volikogusse ei kuulu (erandiks on revisjonikomisjoni liikmed − KOKS § 48 lõige 2).
• KOKS § 18 lg 1 p 6 ega muu seaduse säte ei keela kohaliku omavalitsuse
ametnikul olla volikogu komisjoni liige. KOKS käsitleb volikogu komisjone nn
ettevalmistavate komisjonidena. See nähtub asjaolust, et kohaliku omavalitsuse
organid on KOKS järgi vaid volikogu ja valitsus (§ 4) ning volikogu komisjoni
õigusakti andmist ei reguleerita. KOKS § 22 lõige 2 sätestab: „Õigusaktiga
kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse
organi pädevusse antud küsimused otsustab omavalitsusüksuse nimel volikogu,
kes võib nende küsimuste lahendamise volitada valla- või linnavalitsusele või
volikogu poolt määratud osavalla või linnaosa esinduskogule, ametiasutusele,
asutuse struktuuriüksusele või ametnikule.“

Volikogu ja valitsuse komisjoni koosseisu kujundamine
13.03.2018 nr 14-1/180348/1801220; 12.03.2018 nr 14-1/180324/1801198;
19.01.2018 nr 14-1/180040/1800316

• Omavalitsusametniku tegutsemine volikogu komisjoni liikmena ei ole
iseenesest õigusvastane, kuna ei sea volikogu komisjoni ega volikogu
tegevust valla- või linnavalitsuse kontrolli alla. KOKS § 19 lõike 2 punkt 1
ega mingi muu seaduse sätte ei keela valla- või linnavalitsuse liikmel olla
volikogu komisjoni liige. Volikogu ei pea oma tööorgani seisukohaga
nõustuma. Volikogu komisjoni liikmetel järgida korruptsioonivastase
seaduse nõudeid. Volikogu komisjonis osalemise õiguspärasuse mõttes
ei ole sisulist vahet, kas tegu on alatise või ajutise komisjoniga (KOKS §
47 lõike 1 esimene lause). Erinev on vaid komisjoni tegevuse kestus.

• Nõue, mille järgi tuleb arvestada volikogu komisjoni koosseisu
kujundamisel erakondade ja valimisliitude esindajate osakaaluga
volikogus (KOKS § 47 lõige 13), laieneb kogu komisjoni koosseisule, sh
sellesse kuuluva(te)le valitsuse liikme(te)le. Mis puudutab väljastpoolt
volikogu selle komisjoni liikmeks võetud inimeste osalemist volikogu
õigusakti eelnõu arutamisel ja selle üle hääletamisel, siis tuleb ka neil
arvestada korruptsioonivastase seaduse regulatsioonidega, sest volikogu
komisjoni liige on selle seaduse § 2 lõike 1 mõttes ametiisik.

Volikogu ja valitsuse komisjoni koosseisu kujundamine
13.03.2018 nr 14-1/180348/1801220; 12.03.2018 nr 141/180324/1801198; 19.01.2018 nr 14-1/180040/1800316

• KOV enesekorraldusõigust austades jätab KOKS volikogu otsustada küsimuse, kas
ja kui palju inimesi selle komisjonidesse väljastpoolt volikogu kaasata ning kas
hääleõigus on ka neil komisjoniliikmetel, kes volikogusse ei kuulu (KOKS § 47
lõige 2). Volikogu üld- või üksikaktid, mille eelnõu menetlemisel on osalenud
need komisjoniliikmed, kes ei kuulu volikogusse, ei muutu selle tõttu
õigusvastaseks.
• Omavalitsusametniku tegutsemine volikogu komisjoni liikmena ei ole iseenesest
õigusvastane, kuna ei sea volikogu komisjoni ega volikogu tegevust valla- või
linnavalitsuse kontrolli alla. Volikogu ei pea oma tööorgani seisukohaga
nõustuma. Volikogu komisjoni liikmetel järgida korruptsioonivastase seaduse
nõudeid (toimingupiiranguid). Volikogu komisjonis osalemise õiguspärasuse
mõttes ei ole sisulist vahet, kas tegu on alatise või ajutise komisjoniga (KOKS §
47 lg 1 ls 1). Erinev on vaid komisjoni tegevuse kestus.

• KOV enesekorraldusõigust austades jätab KOKS volikogu otsustada küsimuse, kas
ja kui palju inimesi selle komisjonidesse väljastpoolt volikogu kaasata ning kas
hääleõigus on ka neil komisjoniliikmetel, kes volikogusse ei kuulu (KOKS § 47 lg
2).

Volikogu ja valitsuse komisjoni koosseisu kujundamine
13.03.2018 nr 14-1/180348/1801220; 12.03.2018 nr 141/180324/1801198
• PS §-st 4 tulenev võimude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõte on
horisontaalse suunitlusega, toimides riiklikul tasandil (Riigikogu,
Vabariigi Valitsus, kohtud)1. Seda põhimõtet täiendab vertikaalne
võimude lahusus. Eesti on PS § 2 lõike 2 järgi riiklikult korralduselt ühtne
riik. Seega ei ole kitsamas mõttes KOV puhul tegu vertikaalse võimude
lahususega.
• Kuna aga põhiseaduslik otsustamisõigus on sisuliselt jaotatud eri
otsustamistasandite vahel (PS § 154 lõige 1), on meil vertikaalne
võimude lahusus selle laiemas tähenduses2. Selle tähtsust riigivõimu
piiramisel ja tasakaalustamisel on esile toonud ka Riigikohus (RKPJKo
09.06.2009, 3-4-1-2- 09, punkt 17).

Volikogu liikmele vastamine
12.03.2018 nr 7-5/180285/1801183
• Valla- või linnavalitsus rikub KOKS § 26, kui keeldub volikogu liikmele teavet
andmast ning põhjendab seda AvTS § 38 lg-s 3 sätestatud keeluga.
• Volikogu liikmel on õigus saada volikogu ja valitsuse õigusakte, dokumente ja
muud teavet, välja arvatud andmed, mille väljastamine on seadusega keelatud
(KOKS § 26 lg 1). Samuti on volikogu liikmel õigus saada oma kirjalikule
küsimusele vastus valla- või linnavalitsuselt või valla või linna ametiasutuselt 10
tööpäeva jooksul alates küsimuse esitamisest (KOKS § 26 lõige 2).
• RKHKo 04.11.2004, 3-3-1-55-04 p 13: Kui isik küsib kohaliku omavalitsuse
ametiasutuselt teavet sama omavalitsusüksuse volikogu liikmena, ei saa seda
käsitleda teabenõudena AvTS tähenduses. Volikogu liiget ei saa sellises
olukorras pidada igaüheks AvTS § 1 mõttes, kellele tuleb selle seaduse alusel
tagada juurdepääs üldiseks kasutamiseks mõeldud teabele ja luua võimalus
kontrolliks avalike ülesannete täitmise üle. Kohaliku omavalitsuse volikogu
liikmel on seadusest tulenevad õigused ja kohustused, mille täitmiseks ongi
KOKS §-s 26 ette nähtud juurdepääs teabele kohaliku omavalitsuse asutuses.
Taolistele juhtudele AvTS ei laiene.

Osavalla- või linnaosakogu liikmete elukoha nõue
19.01.2018 nr 6-4/180083/1800313

• KOKS § 56 lg 2: Osavalla või linnaosa elaniku esinduskoguna
moodustatakse osavallas või linnaosas osavalla või linnaosa
põhimäärusega osavalla- või linnaosakogu, kelle liikmed valitakse
demokraatlikkuse põhimõttel nimetatud põhimääruses sätestatud
korras.
• Linnaosa põhimäärus sätestab, et linnaosakogu liikme volitused lõpevad
enne tähtaega siis, kui ta registreerib oma elukohaks väljaspool antud
linna asuva aadressi. Seega saab linnaosakogu liikmeks määrata üksnes
antud linnaosa elanikke, kuid linnaosakogu liige ei pea elama antud
linnaosas kogu volituste aja. Tema volitused ei lõpe, kui ta asub elama
mõnda teise antud linna linnaossa. Volitused lõpevad enne tähtaega siis,
kui ta registreerib oma elukoha väljapoole linna.
• Kirjeldatud erinevus volituste tekkimise ja lõppemise alustes on
tavapäratu ja ebaloogiline, aga pole õigusvastane. Riigikogu on siiski
andnud kohalikele omavalitsustele laia isekorraldusõiguse linnaosa- ja
osavallakogude moodustamisel ning töö reguleerimisel.
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