Põhiseaduskomisjoni tegevuse ülevaade
Riigikogu XIV koosseisu I istungjärgul

Ülevaade käsitleb Riigikogu põhiseaduskomisjoni tegevust Riigikogu XIV koosseisu I
istungjärgul, perioodil 04. aprill – 14. juuni 2019.
Komisjoni koosseis
Esimees:
Aseesimees:

Liikmed:

Jaak Madison (EKRE) (kuni 10.06.2019)
Paul Puustusmaa (EKRE) (alates 10.06.2019)
Indrek Saar (SDE) (kuni 13.06.2019)
Lauri Läänemets (SDE) (liige alates 13.06, aseesimees alates
17.06.2019)
Kalle Grünthal (EKRE) (alates 12.06.2019)
Siim Kiisler (I) (alates 11.06.2019)
Andrei Korobeinik (KESK)
Oudekki Loone (KESK)
Mart Nutt (I) (kuni 02.06.2019)
Hanno Pevkur (KESK)
Taavi Rõivas (REF)
Vilja Toomast (REF)

Istungite arv
I istungjärgul pidas põhiseaduskomisjon 9 korralist istungit. Lisaks toimus üks erakorraline
istung pärast I istungjärgu lõppu 17. juunil 2019.
Eelnõud
Põhiseaduskomisjon määrati istungjärgu jooksul 3 seaduseelnõu ja 7 otsuse eelnõu
juhtivkomisjoniks. Istungjärgu lõpuks on komisjoni menetluses 3 seaduseelnõu.
I istungjärgul põhiseaduskomisjoni menetluses olnud eelnõudest:
Võeti vastu 7 otsuse eelnõu:
1. Riigikogu otsuse "Kaupo Paali Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (6 OE), vastu
võetud 14.05.2019
2. Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine" eelnõu (11 OE),
vastu võetud 16.05.2019
3. Riigikogu otsuse "Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" eelnõu
(12 OE), vastu võetud 16.05.2019

4. Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" eelnõu (13 OE),
vastu võetud 16.05.2019
5. Riigikogu otsuse "Kai Kullerkupu Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (5 OE), vastu
võetud 28.05.2019
6. Riigikogu otsuse "Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni moodustamine" eelnõu (3
OE), vastu võetud 28.05.2019
7. Riigikogu otsuse "Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine"
eelnõu (4 OE), vastu võetud 30.05.2019
Põhiseaduskomisjon algatas 3 otsuse eelnõu:


Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine" eelnõu (11 OE),
vastu võetud 16.05.2019



Riigikogu otsuse "Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" eelnõu
(12 OE), vastu võetud 16.05.2019



Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" eelnõu (13 OE),
vastu võetud 16.05.2019

Arvamuse andmised
Lisaks eelnõude menetlemisele andis põhiseaduskomisjon kolmel korral arvamuse Riigikohtule
põhiseaduslikkuse järelevalve asjades.


Riigikohtule arvamuse andmine perehüvitiste seaduse § 37 lõike 3 teise lause
põhiseaduspärasuse kohta (PSJV nr 5-19-25), komisjonis 07.05.2019



Riigikohtule arvamuse andmine relvaseaduse § 43 lõike 3 punkti 2 põhiseaduspärasuse
kohta (PSJV nr 5-19-26), komisjonis 07.05.2019



Riigikohtule arvamuse andmine täitemenetluse seadustiku § 100 lõike 4 teise lause
põhiseaduspärasuse kohta (PSJV nr 5-19-28), komisjonis 14.05.2019

Ettekanded ja ülevaated
 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise
kohaldamise kohta, komisjonis 27.05.2019


Andmekaitse Inspektsiooni ettekanne isikuandmete kaitse seaduse ning avaliku teabe
seaduse täitmisest 2018. aastal, komisjonis 27.05.2019



Riigi peaprokuröri ülevaade seadusega prokuratuurile pandud ülesannete täitmise kohta 2018.
aastal, komisjonis 28.05.2019



Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku 2018. aasta tegevuse ülevaade,
komisjonis 10.06.2019

Muu tegevus


Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud kaitseväe korralduse seaduse muutmise
seaduse uuesti arutamine (783 SE) toimus komisjonis 6. mail



13. mail arutas komisjon õiguskantsleri ettepanekut anda nõusolek Riigikogu liikmelt Kalev
Kallolt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema suhtes kohtumenetluse jätkamiseks



14. mail andis komisjon seisukoha Pille Lehise määramiseks Andmekaitse Inspektsiooni
peadirektori ametikohale (isikuandmete kaitse seaduse § 54 lg 1)



28. mail kohtus komisjon Vabariigi Presidendiga



3. juunil toimus komisjonis õiguskantsleri 2019. aasta 10. mai pöördumise volikogu liikme
õiguste kaitse halduskohtus arutelu



3. juunil arutas komisjon ka õiguskantsleri ettepanekut viia väärteomenetluse seadustik
põhiseadusega kooskõlla

Koostas Karita Karotam

