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Arvamuse andmine  

 

Lugupeetud härra Heinsalu 

 

Olete pöördunud Siseministeeriumi poole kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi 
KOKS) § 18 lõike 1 punkti 6 rakendamise kohta seisukoha saamiseks.  
 

KOKS § 18 lg 1 p 6 sätestab volikogu liikme ametiga ühitamatute ametitena samas kohalikus 
omavalitsuses ametniku ametikohal või valla või linna ametiasustuses töölepingu alusel töökohal 

töötamist. Piirangu eesmärk tuleneb 01.04.2013 jõustunud avaliku teenistuse seadusest, mille 
kohaselt ametnike ring kitsenes ning omavalitsusele anti suurem pädevus määrata, kes on 
ametnik ja kes töötaja. Nimetatud muudatus oleks tekitanud ebavõrdse olukorra, kus sama tööd 

tegev isik saab ühes omavalitsuses olla volikogu liige ja teises mitte. Muudatusettepaneku 
põhieesmärk oligi välistada sellised erinevad tõlgendused1.  
 

Lepingute tõlgendamise ning lepingulise suhte liigi määramise osas juhime tähelepanu Riigikohtu 
seisukohale2, et lepingu tõlgendamisel tuleb eelkõige arvestada võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) 

§ 29 lg 5 p-des 1–6 nimetatud asjaolusid, mh lepingu sõlmimise asjaolusid, tõlgendust, mille 
pooled on samale lepingutingimusele varem andnud, lepingupoolte käitumist enne ja pärast 
lepingu sõlmimist, lepingu olemust ja eesmärki ning tavasid ja pooltevahelist praktikat. Sellest 

tulenevalt ei ole lepingu olulisimaks tunnuseks lepingu pealkiri, vaid selle sisu ja kuidas selle sisu 
poolte tahtest tulenevalt tõlgendada. Kui poolte tahet ei saa kindlaks teha, tuleb arvesse võtta 

VÕS § 29 lg 4 järgi ka seda, kuidas pidi lepingust aru saama lepingupooltega sarnane mõistlik 
isik ehk peab tõlgendama lepingut objektiivselt, lähtudes mõistliku isiku positsioonist, kes 
arvestab mõlema lepingupoole arusaamadega3. Seega leiame, et lepingu liigi määramisel, tuleb 

eelkõige arvestada lepingu iseloomu ja sisu, mitte piirduda üksnes lepingu pealkirjaga 
tutvumisega. Nõustume, et isikutel on vabadus sõlmida selline leping, nagu neile sobib, kuid 

VÕS § 29 lg 2 sätestab, et lepingu tõlgendamisel ei või aluseks olla ebaõige tähistus või 
väljendusviis, mida lepingupooled kasutasid eksimuse tõttu või soovist varjata oma tegelikku 
tahet. Ka nimetatud võlaõigusseaduse säte viitab sellele, et lepingut tuleb tõlgendada lähtuvalt 

tegelikest asjaoludest ja tegelikust sisust, mitte formaalsest pealkirjast. 
 

Tulenevalt ülaltoodust asume seisukohale, et seaduse täitmiseks ei piisa näilisest seaduse 
järgimisest, vaid tuleb seda teha sisuliselt. Pahatahtlikult töölepingulise sisuga lepingule teise 
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nimetuse andmine ei saa olla aluseks KOKS § 18 lg 1 p 6 mittekohaldamiseks. Leiame, et KOKS 
§ 18 lg 1 p-s 6 sätestatud piirangut saab kohaldada ka siis, kui lepingu pealkirjaks ei ole 

tööleping, aga lepingu iseloom ja sisu vastab töölepingu tunnustele. Sel juhul nõustume Teie 
poolt viidatud Riigikohtu lahendile4 tuginedes, et valimiskomisjon peab asuma rolli, kus ta 
hindab vastavalt lepingu sisule, kas tegemist on töölepinguga või mitte.  
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