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Pöördumisele vastamine

Austatud linnapea
Õiguskantsleri poole pöördunud Kohtla-Järve elanik kaebas, et Kohtla-Järve Linnavalitsus ei ole
vastanud korrektselt tema 16.05.2018 avaldusele. Ta nõudis selles, et tema avaldus vaadataks läbi
linnavalitsuse (või volikogu) istungil. Samuti soovis ta, et linnavalitsus lõpetaks töösuhted
linnavalitsuse juristide ja õigusnõunikega ning kuulutaks nende ametikohtade täimiseks välja uue
konkursi, lõpetaks lepingu õigusbürooga Normann ja Partnerid ning nõuaks endiselt linnapealt
linnale tekitatud kahju hüvitamist.
Leian, et Kohtla-Järve Linnavalitsus ei ole avaldaja 16.05.2018 märgukirjale vastanud
õiguspäraselt ega kooskõlas hea halduse tavaga.
Eesti Vabariigi põhiseaduse (PS) §-s 14 on sätestatud isiku üldine põhiõigus korraldusele ja
menetlusele. Sellest sättest tuleneb ka isiku õigus heale haldusele.1 PS § 46 alusel on igaühel õigus
pöörduda märgukirjade ja avaldustega kohaliku omavalitsuse ja selle ametiisikute poole. Inimesel
on õigus saada vastused oma pöördumistele.
Inimeste pöördumisele tuleb vastata korrektselt ja õigeaegselt2 ning pöördumist peab menetlema
vastavalt selle sisule.3 Hea halduse tava kohaselt peab inimesele saadetav vastus olema nii põhjalik
ja informatiivne kui võimalik, sisaldama kogu asjassepuutuvat sisulist teavet ning olema
põhjendatud. Seega on inimesel õigus eeldada, et tema pöördumised ei jää tähelepanuta ja neile
vastatakse ettenähtud korras.
Avaldaja 16.05.2018 pöördumist võib käsitada märgukirjana. Sellele tuleb vastata märgukirjale ja
selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduses (MSVS) sätestatud
korras. Kui kohalik omavalitsus märgukirjas esitatud seisukohta või ettepanekut ei arvesta, tuleb
seda vastuses põhjendada (MSVS § 5 lg 8 lause 2).
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Ei saa nõustuda linnavalitsuse selgitusega, et avaldajale on 22.05.2018 vastatud (kiri nr 25.20/1068-5). Selles vastuses lubas linnavalitsus vaid avaldust arutada ja võtta avalduse suhtes
seisukoha. Linnavalitsus ei ole avaldajale põhjendanud, miks tema esitatud seisukohti ja
ettepanekuid ei arvestata. Seega ei ole linnavalitsus avaldajale korrektselt vastanud.
Palun vastake avaldaja kirjale. Kohane oleks ka avaldajalt vabandust paluda. Palun saatke vastus
ka õiguskantslerile.
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