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Pöördun Teie poole küsimusega KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 rakendamise kohta. 

 

Vabariigi Valimiskomisjon jättis 18.03.2014 otsusega nr 40 rahuldamata Otepää Vallavolikogu 

liikme Siim Kalda kaebuse
1
 . Kaebaja leidis, et kahe Otepää Vallavolikogu liikme volikogu 

liikme volitused peaksid olema lõppenud KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 alusel. KOKS § 18 lõige 1 

punkt 6 sätestab, et volikogu liikme volitused lõpevad enne tähtaega seoses nimetamisega sama 

valla või linna kohaliku omavalitsuse ametnikuks või töötamisega sama valla või linna 

ametiasutuses töölepingu alusel. Mõlemal volikogu liikmel oli sõlmitud käsundusleping 

vallavalitsusega ning kaebaja leidis, et sisuliselt vastasid sõlmitud lepingud töölepingu 

tunnustele, mistõttu valla valimiskomisjon pidanuks määrama nende asemele asendusliikmed. 

 

Vabariigi Valimiskomisjon jättis kaebuse rahuldamata kaebeõiguse puudumise tõttu, kuid 

otsustas ühtlasi algatada järelevalve Otepää Valla Valimiskomisjoni 28.02.2014 otsuse nr 8-

1.11-1 üle, selgitamaks, kas otsus on kooskõlas KOKS § 18 lõike 1 punktiga 6. 

 

KOKS § 18 lõige 1 punkti 6 kehtiv redaktsioon jõustus uue avaliku teenistuse seaduse 

vastuvõtmisega. Uus avaliku teenistuse seadus ühest küljest kitsendas ametnike ringi, kelle 

suhtes KOKS § 18 lõige 1 punkt 6 rakendub. Teisest küljest täiendati avaliku teenistuse seaduse 

vastuvõtmisel kohaliku omavalitsuse korralduse seadust selliselt, et KOKS § 18 lõike 1 punkti 6  

kohaselt lõpevad enne tähtaega ka nende volikogu liikmete volitused, kellel on tööleping valla 

või linna ametiasutusega. Seega hõlmab volikogu liikme volituste ennetähtaegse lõppemise nõue 

ka isikuid, kes eelmise ATS-i kohaselt olid ametnikud, kuid kes uue ATS-i jõustumisel muutusid 

töötajateks – ehk isikute ring, keda ametite ühitamatuse nõue puudutab, jäi samaks, kuigi 

osaliselt ka laienes (töötajad, kes ei olnud ametnikud ka enne uue ATS-i jõustumist). KOKS-is 

on ühitamatuse alus defineeritud formaalse kriteeriumi põhjal, kas ametnikuks nimetamise või 

lepingulise suhte ühe liigi järgi. KOKS § 18 lg 1 p 6 sätestab otsesõnu, et volikogu liikme 

volitused lõpevad töölepingu olemasolul, käsunduslepingut ega töövõtulepingut viidatud säte ei 

maini.  
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Nagu ülalpool kirjeldatud, on Vabariigi Valimiskomisjonile esitatud kaebus, mis rajaneb väitel, 

et volikogu liikmeks olevate isikutega on vallavalitsus sõlminud käsunduslepingud, mis sisult 

vastavad igas mõttes töölepingu tunnustele. Ühest küljest on lepingu osapooltel on vabadus 

sõlmida selline leping, nagu neile sobib, kuid samas näeb KOKS § 18 lõige 1 p 6 ette õigusliku 

tagajärje just nimelt lepingu liigist tulenevalt. Valimiskomisjonid peavad määrama volikogu 

liikmetele asendusliikmed vastavalt KOKS § 20 lõikele 1. Volikogu liikme volituste 

ennetähtaegse lõppemise korral tuleb selleks valimiskomisjonil kõigepealt kindlaks teha, kas 

esineb KOKS § 18 lõikes 1 märgitud juriidiline fakt. Seetõttu võib valimiskomisjonil 

asendusliikme määramise käigus KOKS § 18 lõike 1 punktis 6 sätestatud juhul osutuda 

vajalikuks hinnata, kas volikogu liikmega sõlmitud lepingu puhul on tegemist töölepinguga või 

mitte. Siinkohal on ka Riigikohus varem leidnud, et valimiskomisjonidel tuleb oma pädevuse ja 

võimaluste piires hinnata asjas õiguslikke tähendust omavaid asjaolusid. Nt leidis Riigikohus 

14.11.2005 otsuses nr 3-4-1-27-05, et  „ … valimiskomisjonid peavad välja selgitama 

menetletavas asjas olulise tähendusega asjaolud ja vajaduse korral koguma selleks tõendeid oma 

algatusel.“ (vt p 9).  

 

Ülaltoodust tulenevalt on Vabariigi Valimiskomisjonil KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 rakendamise 

kohta järgmine küsimus. 

Kas KOKS § 18 lõike 1 punktis 6 sätestatud keeldu saab mõista selliselt, et volikogu liikme 

volitused lõpevad ennetähtaegselt ka juhul kui volikogu liikmega sõlmitud käsundusleping sisu 

poolest vastab või pigem vastab töölepingu tunnustele? 

 

Vabariigi Valimiskomisjon võtab otsuse järelevalve tulemuste kohta vastu hiljemalt 18.04.2014. 

Palume Teid esitada vastus võimalusel hiljemalt 04.04.2014. 
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