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Elukoha registreerimine rahvastikuregistris

Lugupeetud avaldaja
Pöördusite õiguskantsleri poole, kuna Te ei saanud muuta Teie eestkostel oleva täisealise [ ]
elukoha aadressi rahvastikuregistris. Selgitasite, et registreerisite oma elukoha Tallinnas ja
soovisite, et praegu hooldekodus viibiva [ ] elukoht oleks samal aadressil, kuid Tallinna keeldus
[ ] elukoha aadressi registrisse kandmast.
Mõistan, et Tallinna otsus Teid ei rahuldanud, kuid linnal oli õigus Teie [ ] elukoha
registreerimisest keelduda.
Perekonnaseaduses ei ole öeldud, et eestkostja ja tema täisealine eestkostetav peaksid elama
koos. Seega ei saa nõuda, et eestkoste tõttu peaks eestkostjal ja eestkostetaval olema
rahvastikuregistris sama elukoha aadress.
Inimene peab hoolitsema selle eest, et tema enda ja tema alaealiste laste ning eestkostetavate
elukoha aadressid rahvastikuregistris oleksid õiged (rahvastikuregistri seaduse (RRS) § 68).
Selleks tuleb tal esitada rahvastikuregistrisse kandmiseks selle elukoha aadress, kus ta alaliselt
või peamiselt elab (RRS § 65 lg 1). Kui inimene vahetab elukohta, tuleb tal esitada
rahvastikuregistrisse kandmiseks uue elukoha aadress 14 päeva jooksul pärast sinna elama
asumist (RRS § 69 lg 1).
Rahvastikuregistri seadusest saab järeldada, et elukoha aadress, mille inimene peab
registreerima, on see elukoht, kus ta ka tegelikult (kas alaliselt või peamiselt) elab. Kui inimene
ei asu registreeritavasse elukohta alaliselt (või peamiselt) elama, ei registreerita seda aadressi
tema elukohana.
Teie edastatud kirjavahetusest Tallinna linnaga on selgunud, et Tallinn keelduski Teie [ ]
Tallinna linna elanikuna registreerimast sellepärast, et ta ei asunud tegelikult Tallinna elama.
Peale elukoha aadressi on inimesel ka viibimiskoha aadress, kui ta elab kauem kui kolm kuud
hoolekandeasutuses (RRS § 96 lg 1 p 1). Teie [ ] on praegu hooldekodus, kuid rahvastikuregistris
on ka tema elukoha aadress ([ ]). Sellel aadressil ta tegelikult ei ela, kuid seadus näeb ette, et
hooldekodusse asumisel inimese elukoha aadress säilib (RRS § 70 lg 2 p 2). Nii on tagatud, et on
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olemas kohalik omavalitsus, kes on seaduse järgi kohustatud korraldama inimese
sotsiaalhoolekannet.
Inimene saab kasutada eluruumi oma elukohana, kui ta on eluruumi omanik, tal on eluruumi
kasutamiseks ruumi omaniku nõusolek või ruumi kasutamise õigust tõendav dokument
(RRS § 84 lg 1 p 1 ja lg 2). Kui ükski neist tingimustest pole täidetud, ei ole alust nõuda, et
elukoha aadressi kanne rahvastikuregistris säiliks. Kui kaob ära alus, mis annab inimesele õiguse
näidata konkreetset eluruumi tema elukohana, saab eluruumi omanik esitada taotluse, et
eluruumi kasutanud inimese kohta kanne registrist kustutataks, või esitab inimene (või tema
esindaja) registrile taotluse registreerida oma uus (tegelik) elukoht.
Kui inimene on hooldekodus, siis ei saa ta uut elukohta rahvastikuregistris registreerida. Tema
senise elukoha omanik saab küll esitada registrile taotluse, et hooldekodus elav inimene oma
senisest elukohast välja registreeritaks (nt üürileping lõppes), kuid inimesel või tema seaduslikul
esindajal on õigus taotleda inimese elukoha aadressi säilitamist rahvastikuregistris linna ja
linnaosa või valla täpsusega (RRS § 91 lg 1).
Seega, kui Teie [ ] praeguse elukoha omanik peaks esitama taotluse, et ta soovib registrist
kustutada kande Teie [ ] elukoha aadressi kohta, tuleks Teil kui tema eestkostjal taotleda, et Teie
[ ] elukoha aadressiks jääks rahvastikuregistris [ ] vald (perekonnaseaduse § 206 lg 1). Selline
asjade korraldus tagab, et on olemas kohalik omavalitsus, kes korraldab inimesele vajalikku
sotsiaalhoolekannet.
Loodan, et selgitus on Teile abiks.
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