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Ettepanek Tallinna jäätmehoolduseeskirja § 35
1
 põhiseadusega kooskõlla viimiseks 

 

Austatud Mihhail Kõlvart 

 

Eesti Vabariigi põhiseaduse (PS) § 142 lõike 1 ja õiguskantsleri seaduse § 17 alusel teen Tallinna 

Linnavolikogule ettepaneku viia Tallinna jäätmehoolduseeskirja (edaspidi: 

jäätmehoolduseeskiri) § 35
1 

esimene ja teine lause
 
kooskõlla seaduste ja põhiseadusega.  

 

Jäätmehoolduseeskirja § 35
1
 on põhiseadusega vastuolus kahel põhjusel. Esiteks on 

linnavolikogu loobunud teenustasu suuruse määramise korra reguleerimisest ja pannud selle 

ülesande linnavalitsusele. Linnavalitsus on omakorda kohustanud teenustasu määrama Tallinna 

Keskkonnaametit. Seadus ei luba aga jäätmeveo teenustasu suuruse määramise korra 

kehtestamist kellelegi üle anda, sest see on volikogu ainupädevuses olev ülesanne. Ühtlasi on 

oma ülesannete seadusvastane üleandmine vastuolus põhiseadusega.  

 

Jäätmehoolduseeskirja § 35
1 

sätestab veel, et jäätmevaldajalt võetakse tasu registri pidamise ja 

jäätmevaldajatega arveldamise eest. Seadus sellist tasu ette ei näe. Seega kehtivad mõnes 

Tallinna jäätmeveopiirkonnas tasud, mis ei tulene seadusest ning mille suurus on määratud 

otsustuskorras Tallinna Keskkonnaameti käskkirjaga. Põhiseaduse järgi tuleb rahalised 

kohustused kindlaks määrata seaduses või seaduse alusel, kui seadusest on näha tasu suurust 

kujundavad kriteeriumid. Konkurentsiameti hinnangul on Tallinn seetõttu jäätmeveo- ja 

jäätmekäitlusteenuse hinnale juurde pannud ligikaudu 40% ulatuses lisatasu. 

 

Jäätmeveo korraldamine Tallinnas 

 

1. Jäätmeseaduse (JäätS) järgi peab kohalik omavalitsus organiseerima olmejäätmete veo ning 

käitlemise. Teenusepakkuja(te) leidmiseks korraldatakse hange ning sõlmitakse 

kontsessioonileping (JäätS § 66 lg 1 ja § 67). Selline jäätmeveo korraldamine tagab, et jäätmeveo 

ja käitlemise ning sellega kaasnevate lisateenuste eest tasub jäätmevaldaja turuhinda, mis on 

välja selgitatud vähempakkumisel avaliku hanke kaudu. Kui kohalik omavalitsus korraldab 

jäätmeveo, siis loetakse JäätS § 69 lõike 1 alusel jäätmevaldaja jäätmeveoga liitunuks. 

Jäätmevaldaja jaoks tähendab see eelkõige kohustust anda tekkivad olmejäätmed üle hanke 

kaudu leitud teenusepakkujale ning tasuda selle eest hankel väljaselgitatud tasu. Jäätmevaldaja 

kohustus kanda enda tekitatud jäätmetega kaasnevad kulud tuleb JäätS § 11 lõikest 2.   

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/115052015002
https://www.riigiteataja.ee/akt/106042016023
https://www.riigiteataja.ee/akt/410062014054
https://www.riigiteataja.ee/akt/101072017008
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2. Kuni 06.01.2015 (k.a) kehtis kirjeldatud jäätmeveomudeli kõrval ka JäätS § 66 lõikes 1
1
 

sätestatud mudel. Selle järgi võis jäätmeveo korraldada nii, et jäätmeid vedava ettevõtja ainus 

klient (ja temale tasu maksja) on kohaliku omavalitsuse üksus või selle volitatud 

mittetulundusühing. Sellisel juhul lasus jäätmevaldajate üle arvestuse pidamise ning nendega 

arveldamise kohustus kohaliku omavalitsuse üksusel või selle volitatud mittetulundusühingul. 

 

3. Riigikogu tunnistas 18.06.2014 vastu võetud seadusega JäätS § 66 lõike 1
1
 kehtetuks, sest 

leidis, et JäätS § 66 lg 1
1
 alusel jäätmevedu korraldades saab kohalik omavalitsus lisada jäätmete 

veo ja käitlemise tasudele põhjendamatuid lisatasusid (nt administreerimise eest). Eelnõu 

põhjendustes viidati, et sellisel viisil tasu küsimine ei ole läbipaistev, kuna see võimaldab 

kohalikul omavalitsusel kehtestada lisatulu teenimiseks tasusid otsustuskorras.  

 

4. JäätS § 66 lõike 1
1
 kehtetuks tunnistamise põhiseaduspärasust kontrollis ka Riigikohus 

(kohtuasi nr 3-4-1-34-14). Kohus pidas seda parlamendi otsust põhiseaduspäraseks. Riigikohtu 

lahenditest lähtudes on JäätS § 66 lõige 1
1
 alates 07.01.2015 kehtetu.

1
 JäätS § 66 lõike 1

1 

kehtetuks tunnistamisega kaasnenud rakendusnormide kaudu kehtivad § 66 lõike 1
1
 

rakendamiseks sõlmitud lepingud aga edasi.  

 

5. Tallinna mõnes piirkonnas (Nõmmel, Põhja-Tallinnas ja Lasnamäel) on jäätmevedu 

korraldatud JäätS § 66 lõike 1
1
 alusel. Jäätmeseaduse rakendusnormide toimel kestab selline 

jäätmevedu veel mitu aastat. Nii korraldatud jäätmeveo hinnakujundust kontrollis hiljuti 

Konkurentsiamet. Konkurentsiameti hinnangul on Tallinn seetõttu jäätmeveo- ja 

jäätmekäitlusteenuse hinnale juurde pannud ligikaudu 40% ulatuses lisatasu.  

 

Vaidlustatud norm 

 

6. Jäätmehoolduseeskirja § 35
1
 sätestab: „Kui jäätmevedu on korraldatud jäätmeseaduse § 66 

lõike 1
1
 alusel, määratakse korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete veo teenustasu Tallinna 

Linnavalitsuse kehtestatud korras. Jäätmeveo teenustasu peab sellisel juhul katma lisaks 

käesoleva eeskirja § 35 lõigetes 1 ja 2 nimetatud kuludele jäätmevaldajate registri pidamise ja 

jäätmevaldajatega arveldamise kulud. Muudetud teenustasu rakendub käesoleva eeskirja § 35 

lõikes 7 kindlaks määratud korras.“  

 

7. Jäätmehoolduseeskirja § 35
1 

esimene ja teine lause on vastuolus seaduse ja põhiseadusega. 

Esimeses lauses on seaduste ja põhiseadusega vastuolus reguleeritud teenustasu kehtestamise 

pädevus (I). Teise lausega on loodud avalik-õiguslik rahaline kohustus, millel puudub seaduslik 

alus (II).  

 

I Teenustasu kehtestamise pädevus 

 

8. Vaidlustatud normi esimese lause järgi on linnavolikogu kohustanud määrama linnavalitsust 

jäätmete veo teenustasu. Linnavalitsus on omakorda selle ülesande üle andnud Tallinna 

Keskkonnaametile.
2
 Tallinna Keskkonnaamet on kehtestanud jäätmeveo teenustasud 26.01.2017 

käskkirjaga nr KKA-4/3.  

 

9. Jäätmeveo teenustasu suuruse määramise korra kehtestab JäätS § 66 lõige 4 ja kohaliku 

omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 22 lõike 1 punkt 36
6
 järgi linnavolikogu. 

                                                 
1
 RKPJKo 06.01.2015 nr 3-4-1-34-14, p 53. 

2
 Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p-ga 2. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/108072014002
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-4-1-34-14
http://www.konkurentsiamet.ee/
https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017021
https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017021
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-4-1-34-14
https://www.riigiteataja.ee/akt/424042013059


3 

 

 

Seadusandja on pidanud jäätmeveo teenustasu suuruse määramise korra üle otsustamist lähtudes 

KOKS § 22 lõikest 1 selgelt küsimuseks, mis on volikogu ainupädevuses. Jäätmeveo teenustasu 

suuruse määramise korra kehtestamiseks ei saa ka pidada otsustamise delegeerimist 

linnavalitsusele, kuna sellist delegeerimise õigust seadus linnavolikogule ei anna. Kui mingi 

küsimuse lahendamine on seadusega reguleeritud, ei ole kohalikul omavalitsusel õigust seadust 

ignoreerida ega iseseisvalt oma võimuvolitusi, sh õigustloovat pädevust laiendada.
3
  

 

10. Kuna jäätmehoolduseeskirjas on teenustasu määramine antud volikogu asemel linnavalitsuse 

pädevusse, on jäätmehoolduseeskirja § 35
1
 esimene lause vastuolus JäätS § 66 lõikega 4, KOKS 

§ 22 lõike 1 punktiga 36
6
 ning PS § 3 lõikega 1 ja PS § 154 lõikega 1. 

 

II Põhiseadusest tulenevad nõuded avalik-õiguslikule rahalisele kohustusele 

 

11. Korraldatud jäätmeveo teenustasu on avalik-õiguslik rahaline kohustus, mida nõutakse 

avalik-õiguslikus suhtes.
4
 Kohalik omavalitsus võib kehtestada avalik-õigusliku rahalise 

kohustuse üksnes siis, kui selleks on olemas seaduses piisavalt määratletud volitusnorm.
5
  

 

12. Riigikohus on jäätmeveo teenustasude osas märkinud: „Eeltoodust lähtuvalt peab olema 

avalik-õiguslik rahaline kohustus omavalitsusüksuse või selle volitatud MTÜ jäätmekäitluse 

teenustasude kujul kehtestatud seadusega. Kui sellise avalik-õigusliku rahalise kohustuse 

õiguslik alus, s.o JäätS § 66 lg 1
1
, kehtetuks tunnistatakse, on omavalitsusüksusel küll õigus 

korraldada jäätmevedu selliselt, et jäätmeid vedava ettevõtja ainsaks kliendiks ja temale tasu 

maksjaks on omavalitsusüksus või selle volitatud MTÜ, kuid omavalitsusüksusel puudub õigus 

selle eest oma kulude katteks tarbijatelt teenustasu küsida.“
6
  

 

13. Riigikohtu praktika järgi võib avalik-õigusliku rahalise kohustuse kehtestamise delegeerida 

siiski täitevvõimule, kui tasu suurus määratakse kindlaks objektiivsetel alustel, isik võib 

seejuures piisavalt täpselt ette näha kohustuse ulatust ja selle täitmise üksikasju ning ühtlasi on 

tagatud isikute võrdne kohtlemine.
7
 

 

14. Seega peab üldjuhul avalik-õiguslik rahaline kohustus tulenema vahetult seadusest. Kohus on 

siiski möönnud, et üksikutel juhtudel ja kindlatel tingimustel on lubatud avalik-õigusliku rahalise 

kohustuse kehtestamine anda üle täitevvõimule. 

 

15. Järelikult tuleb jäätmevedu reguleerivaid norme hinnata lähtudes sellest, kas mõnda neis 

võiks pidada kohalikule omavalitsusele antud volituseks avalik-õigusliku rahalise kohustuse 

reguleerimiseks, et katta jäätmevaldajate registri pidamise ja jäätmevaldajatega arveldamise 

kulud. Kui sellist normi seadustes pole, siis on kehtestatud jäätmehoolduseeskirja § 35
1
 teise 

lausega avalik-õiguslik rahaline kohustus seadusliku aluseta ja seetõttu vastuolus põhiseadusega.  

 

Teenustasu kehtestamine registri pidamiseks ja jäätmevaldajatega arveldamiseks 

 

16. JäätS § 66 lõike 1
1
 järgi korraldatud jäätmeveo teenustasu kehtestamise vahetu alus (JäätS § 

66 lg 1
1
) on kehtetu ning seadusesse pole tehtud täiendusi, mis võiks konkreetselt seda normi 

                                                 
3
 RKPJKo 18.11.2004 nr 3-4-1-14-04, p 17. 

4
 RKPJKo 06.01.2015 nr 3-4-1-34-14, p 36. 

5
 RKPJKo 08.06.2010, nr 3-4-1-1-10, p 58. 

6
 RKPJKo 06.01.2015 nr 3-4-1-34-14, p 38. 

7
 RKPJKo 01.07.2008 nr 3-4-1-6-08, p 41, vt ka RKPJKo 08.06.2010 nr 3-4-1-1-10, p 58, RKÜKo 15.12.2015 nr 3-

2-1-71-14, p 98. 

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-4-1-14-04
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-4-1-34-14
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-4-1-1-10
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-4-1-34-14
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-4-1-6-08&sortVaartus=LahendiKuulutamiseAeg&sortAsc=false&kuvadaVaartus=Sisu&pageSize=25&defaultPageSize=25
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-4-1-1-10
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-2-1-71-14
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-2-1-71-14


4 

 

 

asendada. JäätS § 66 lõike 1
1
 kehtetuks tunnistamise rakendussätted reguleerivad kohalike 

omavalitsuste ja jäätmevedajate vaheliste lepingute kehtivust (JäätS § 136
6
) ning juba alustatud 

hankemenetluse lõpuleviimist (JäätS § 136
8
). Jäätmevaldajalt registri pidamise ja arveldamise 

eest tasu võtmise küsimust neis sätetes ei käsitleta. Järelikult võimaldavad JäätS-i rakendussätted 

kohalikul omavalitsusel küll jätkata mõnd aega jäätmeveo korraldamist JäätS § 66 lõike 1
1
 järgi, 

kuid ei volita teda võtma tarbijatelt teenustasu jäätmevaldajate registri pidamise ja 

jäätmevaldajatega arveldamise eest.  

 

17. Üldisemalt reguleerivad korraldatud jäätmeveo teenustasuga seonduvat JäätS § 66 lõiked 

4−6. JäätS § 66 lõike 4 kohaselt kehtestatakse jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud 

jäätmevedu, veopiirkonnad, vedamise sagedus ja aeg ning jäätmeveo teenustasu suuruse 

määramise kord valla- või linnavolikogu määrusega. Volitusnormi on täpsustatud JäätS § 66 

lõigetes 5 ja 6. Jäätmeveo teenustasu peab olema piisav, et katta jäätmekäitluskoha rajamis-, 

kasutamis-, sulgemis- ja järelhoolduskulud ning jäätmete veo ja veo ettevalmistamisega seotud 

kulud (JäätS § 66 lg 5). Jäätmeveo teenustasu suuruse kindlaksmääramisel juhindutakse jäätmete 

liigist, kogusest, omadustest, jäätmeveo teenindussagedusest ning teistest asjaoludest, mis 

oluliselt mõjutavad käitlemise maksumust (JäätS § 66 lg 6). Viidatud normidest ei nähtu, et 

seadusandja oleks volitanud kohalikku omavalitsust kehtestama tasu registri pidamise ja 

jäätmevaldajatega arveldamise eest.  

 

18. Riigikohus on eraldi analüüsinud JäätS § 66 lõike 1
1
 alusel kehtestatud avalik-õiguslikku 

rahalist kohustust. Kohus leidis, et seadusandja delegeeris JäätS § 66 lõikega 1
1
 koostoimes 

lõikega 4 avalik-õigusliku rahalise kohustuse kehtestamise õiguse omavalitsusüksustele. Selline 

delegeerimine on kooskõlas põhiseadusega juhul, kui kõik avalik-õigusliku rahalise kohustuse 

elemendid on PS §-st 113 tulenevalt kindlaks määratud seaduses – üksikute elementide osas ei 

ole lubatud otsustusõiguse delegeerimine täitevvõimule.
8
 Avalik-õigusliku rahalise kohustuse 

kehtestamise võib üle anda täitevvõimule, kui see tuleneb rahalise kohustuse iseloomust ning 

seadusandja määrab kindlaks diskretsiooni ulatuse, mis võib seisneda tasu alam- ja ülemmäära 

seadusega sätestamises, tasu suuruse arvestamise aluste kehtestamises vms.
9
  

 

19. Jäätmeseadus ei reguleeri registri pidamise ja jäätmevaldajatega arveldamise tasu ülem- ja 

alammäära ega mistahes muid tasu suuruse arvestamise aluseid, millest oleks võimalik aru saada, 

et seadusandja on sellise tasu kehtestamist peale JäätS § 66 lõike 1
1
 kehtetuks tunnistamist 

soovinud. Samuti puuduvad seaduses alused, millest lähtudes võiks otsustuskorras määratud 

registri pidamise ja jäätmevaldajatega arveldamise tasu kujuneda ning mida võiks seeläbi pidada 

tasu suuruse arvestamise aluste kehtestamiseks antud seadusandja suunisteks.  
 

20. Seega ei ole jäätmeseaduses alust selleks, et kohalik omavalitsus saaks kehtestada teenustasu 

jäätmevaldajate registri pidamise ja jäätmevaldajatega arveldamise eest.  

 

21. Jäätmehoolduseeskirja õiguslikuks aluseks on märgitud KOKS § 22 lõike 1 punktid 36
5
 ja 

36
6
. Viidatud sätete järgi on kohaliku omavalitsuse volikogu ainupädevuses 

jäätmehoolduseeskirja kehtestamine (punkt 36
5
) ning jäätmeliikide, millele kohaldatakse 

korraldatud jäätmevedu, vedamissageduse ja -aja, jäätmeveo piirkondade ja jäätmeveo 

teenustasu suuruse määramise korra kehtestamine (punkt 36
6
). KOKS § 22 lõike 1 punkt 36

5
 ei 

puutu konkreetsel juhul asjasse. KOKS § 22 lõike 1 punkti 36
6
 sõnastus kattub osaliselt JäätS § 

66 lõikega 4. Seega ei anna ka KOKS-i viidatud normid kohalikule omavalitsusele konkreetset 

                                                 
8
 RKPJKo 06.01.2015, nr 3-4-1-34-14, p 37. 

9
 RKPJKo 19.12.2003, nr 3-4-1-22-03, p 19. 

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-4-1-34-14
https://www.riigikohus.ee/lahendid?asjaNr=3-4-1-22-03
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volitust selleks, et kohalik omavalitsus saaks kehtestada teenustasu jäätmevaldajate registri 

pidamise ja jäätmevaldajatega arveldamise eest.  

 

22. Kokkuvõtvalt öeldes ei sisalda jäätmeseadus ega kohaliku omavalitsuse korralduse seadus 

volitusnorme, mis annaks kohalikule omavalitsusele õiguse kehtestada ja võtta jäätmevaldajatelt 

tasu registri pidamise ja jäätmevaldajatega arveldamise kulude katteks. Selline õigus ei tulene ka 

ühestki teisest seadusest. Seetõttu on jäätmehoolduseeskirja § 35
1
 teine lause vastuolus PS § 3 

lõikega 1 ning PS § 154 lõikega 1, PS § 113 ja PS § 157 lõikega 2. 

 

Teenustasu jäätmete veo ja käitlemise eest 

 

23. Peale registri pidamise ja jäätmevaldajatega arveldamise kulude kaasnevad jäätmeveo 

korraldamisega ka jäätmete transpordikulud ning käitluskulud. Need kulud on samuti hõlmatud 

teenustasuga, mida jäätmevaldaja peab korraldatud jäätmeveo eest maksma. Seetõttu tekib 

küsimus, kas jäätmeveo ja käitlemise kulude eest saab kohalik omavalitsus JäätS § 66 lõike 1
1
 

rakendamisel üldse jäätmevaldajalt tasu võtta.  

 

24. JäätS § 66 lõike 1
1
 kehtetuks tunnistamisega kaasnevate rakendusnormide põhjendustes ei 

ole selgitatud, kuidas tuleb jäätmevaldajaga arveldada, kui JäätS § 66 lõige 1
1
 kehtetuks 

tunnistatakse. Sellises olukorras võiks ühelt poolt asuda seisukohale, et avalik-õigusliku rahalise 

kohustuse õigusliku aluse (JäätS § 66 lg 1
1
) äralangemisel puudub kohalikul omavalitsusel õigus 

kulude katmiseks mistahes teenustasu jäätmevaldajalt küsida. See ei oleks aga kooskõlas PS § 53 

ning saastaja maksab põhimõttega (keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 12 lg 1, JäätS § 11 lg 

2), mille järgi peab jäätmete tekitaja kandma nende käitlemisega seotud kulud. Riigikohtu 

praktikas on olnud juhtumeid, mil põhiseaduspäraseks on loetud ka avalik-õiguslik rahaline 

kohustus, mis on seotud isikule seadusest tuleneva kohustuse täitmisega ja mille suurus 

määratakse kindlaks objektiivsetel alustel. Isik peab seejuures piisavalt täpselt ette nägema 

kohustuse ulatust ja selle täitmise üksikasju, samuti peab olema tagatud isikute võrdne 

kohtlemine.
10

 Jäätmete veo ja käitlemise objektiivseid kulusid kattev tasu vastab nendele 

tingimustele. 

 

25. Kui kohalik omavalitsus on JäätS § 66 lõike 1
1
 rakendamiseks jäätmeveo teenuse ja jäätmete 

käitlemise teenuse ostmiseks korraldanud hanke, siis veetakse jäätmevaldaja jäätmed 

käitluskohta ning käideldakse turuhinnaga. Need kulud kannaks jäätmevaldaja ka juhul, kui 

jäätmevedu on korraldatud JäätS § 66 lõike 1 ja § 67 sätestatud korras hanke kaudu. Seetõttu 

saab JäätS § 66 lõike 1
1
 alusel jäätmevedu korraldades kohalik omavalitsus jäätmevaldajalt 

nõuda avalik-õigusliku rahalise kohustusena nende jäätmeveo ja käitlemise kulude katmist, mis 

on objektiivsetel alustel määratletavad ja kulupõhised. Selline kulu on hanke kaudu leitud 

teenusepakkujatele makstav tasu jäätmeveo ja jäätmekäitluse eest. Nende kulude katmist eeldab 

jäätmevaldajalt ka seadus, sest JäätS § 11 lõike 2 järgi peab jäätmevaldaja kandma enda tekitatud 

jäätmetega kaasnevad kulud.  

 

26. Kuna seadusandja on näinud JäätS § 66 lõikes 1 ja §-s 67 ette, et korraldatud jäätmeveol 

tuleb teenuseid jäätmevaldajale pakkuda hanke kaudu, võib sellest järeldada, et JäätS § 11 lõikes 

2 sätestatud kohustus hõlmab kulud, mille suurus on objektiivselt kujunenud. Sellisteks kuludeks 

saab pidada veokulu ja kõrvaldamise/taaskasutamise teenuse kulu, mida osutatakse hankes 

määratud hinnaga. Seetõttu saab kohalik omavalitsus niisuguste objektiivsete kulude kandmist 

jäätmevaldajalt ka nõuda.  
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https://www.riigiteataja.ee/akt/103072017017
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-4-1-6-08&sortVaartus=LahendiKuulutamiseAeg&sortAsc=false&kuvadaVaartus=Sisu&pageSize=25&defaultPageSize=25
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-4-1-1-10
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-2-1-71-14
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27. Kohalik omavalitsus saab jäätmete veo ja käitlemise kulusid katva teenustasu suuruse 

määramise korra kehtestada JäätS § 66 lõike 4 alusel, arvestades avalik-õigusliku rahalise 

kohustuse ulatust, objektiivsust ja ettenähtavust puudutavaid nõudeid.  

 

III Kokkuvõte 

 

Eelnevalt kirjeldatud põhjustel leian, et: 

 

1) jäätmehoolduseeskirja § 35
1
 esimene lause on vastuolus jäätmeseaduse § 66 lõikega 4, 

kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktiga 36
6
 ja PS § 3 lõikega 1 

ning § 154 lõikega 1;  

2) jäätmehoolduseeskirja § 35
1
 teine lause, mis näeb ette jäätmevaldajatelt võetava tasu 

hulka registripidamise ja arveldamise kulude lisamise, on vastuolus PS § 3 lõikega 1 ning 

PS § 154 lõikega 1, PS § 113 ja PS § 157 lõikega 2. 

 

PS § 142 lõike 1 ja õiguskantsleri seaduse § 17 alusel teen Tallinna Linnavolikogule ettepaneku 

viia Tallinna jäätmehoolduseeskirja § 35
1 

esimene ja teine lause kooskõlla seaduste ja 

põhiseadusega.  

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 
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