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Austatud linnapea 

 

 

Õiguskantsleri poole pöördus Sillamäe Linnavolikogu liige, kes ei ole rahul 10.11.2020 

linnavalitsuselt saadud vastusega 20.10.2020 esitatud kirjalikele küsimustele. Volikogu liige küsis 

vara kohta, mida linn on pärinud aastatel 2013‒2020. Muu hulgas soovis ta saada isikuandmeid 

(pärandajate ees- ja perekonnanimed; isikukoodid; notarite nimed; isikute nimed, kelle valdusse 

linn on pärandvara andnud). 

Linnavalitsus keeldus volikogu liikmele küsitud isikuandmeid väljastamast, põhjendades seda 

järgmiselt: „Pärandaja isikuandmed on piiratud juurdepääsuga teave, mille väljastamine on 

seadusega keelatud“ (punkt 5). „Kui pärandina saadud korteriomand on antud eluruumi abivajajale 

inimesele sotsiaalteenusena, siis teenuste saajaid puudutava info näol on tegemist teabega, mille 

väljastamine on seadusega keelatud“ (punkt 6). 

Linnavalitsusel ei olnud seaduslikku alust keelduda volikogu liikmele küsitud isikuandmeid 

väljastamast. Soovitan Sillamäe Linnavalitsusel need isikuandmed volikogu liikmele anda ja 

edaspidi toimida õiguspäraselt (õiguskantsleri seaduse (ÕKS) § 351). Palun andke hiljemalt 22. 

aprilliks 2021 teada, kuidas olete soovitust järginud (ÕKS § 352 lõige 1). 

Volikogu liige esitas 20.10.2020 kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 26 alusel 

linnavalitsusele kümme kirjalikku küsimust. 

KOKS § 26 lõige 1 sätestab, et volikogu liikmel on õigus saada volikogu ja valitsuse õigusakte, 

dokumente ja muud teavet, välja arvatud andmed, mille väljastamine on seadusega keelatud. Sama 

paragrahvi teise lõike kohaselt on volikogu liikmel õigus saada oma kirjalikule küsimusele vastus 

valla- või linnavalitsuselt või valla või linna ametiasutuselt 10 tööpäeva jooksul pärast küsimuse 

esitamist. Märgukirja ja selgitustaotlusele vastamise seaduse1 § 5 lõige 9 selles sättes ettenähtule 

ei laiene. 

Kuna linnavalitsus neile küsimustele tähtaegselt ei vastanud, saatis volikogu liige 04.11.2020 

linnavalitsusele seda meelde tuletava e-kirja. 

Teave tunnistatakse asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks avaliku teabe seaduses (AvTS) 

sätestatud alustel ja korras. Õiguskantsler on varem juhtinud linnavalitsuse tähelepanu (12.03.2018 

märgukirjas) sellele, et AvTS ei anna linnavalitsusele seaduslikku alust volikogu liikmele teabe 

                                                 
1 Praegu märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus.  

https://www.riigiteataja.ee/akt/126052020011
https://www.riigiteataja.ee/akt/110072020097
https://www.riigiteataja.ee/akt/115032019011
https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/M%C3%A4rgukiri%20volikogu%20liikmele%20vastamise%20kohta.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/125102016016


2 

 

 

andmisest keelduda. Seaduslikku alust keelduda volikogu liikmele isikuandmeid väljastamast ei 

sätesta ka pärimisseadus, sotsiaalseadustiku üldosa seadus ega sotsiaalhoolekande seadus. 

Linnavalitsusel tuleb parimal võimalikul viisil kaasa aidata volikogu liikme tegevusele, sest 

volikogu on kohaliku omavalitsuse esinduskogu, millel on põhiseaduslik staatus (Eesti Vabariigi 

põhiseaduse § 156), ja volikogu liikmed teostavad demokraatlikus õigusriigis olulist poliitilist 

kontrolli. 

Asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teabele juurdepääs eeldab, et selline teave on volikogu 

liikmele vajalik tema ülesannete täitmiseks. Volikogu liikmel on ka õigus algatada volikogu 

õigusaktide muutmist. Selleks võib olla vajalik saada teavet õigusaktide rakendamispraktika 

kohta. Linnavalitsus saab vajaduse korral paluda volikogu liiget teabe küsimise eesmärki 

täpsustada. 

Linnavalitsus võib volikogu liiget ka teavitada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teabe 

avalikustamisega kaasnevast õiguslikust vastutusest. 
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