
Põhiseaduskomisjoni tegevuse ülevaade Riigikogu XII koosseisu IX 

istungjärgu ajal 

 

Antud lühiülevaade käsitleb Riigikogu põhiseaduskomisjoni tegevust Riigikogu XII koosseisu 

IX istungjärgul, perioodil 12. jaanuar - 19. veebruar 2015. 

 

Komisjoni koosseis 

 

Esimees:  Rait Maruste, komisjoni esimees (RE) 

Aseesimees:  Tarmo Tamm (K) 

Liikmed:  Jaak Aaviksoo (IRL) 

Peep Aru (RE) 

 Andres Herkel (fraktsiooni mittekuuluv) 

   Kalev Kotkas (SDE) 

Rein Lang (RE)  

Väino Linde (RE) 

Urmas Reinsalu (IRL) 

Indrek Saar (SDE) 

Priit Toobal (KE) 

 

Istungite arv  

 

IX istungjärgul tuli põhiseaduskomisjon kokku 9. korral, mis olid kõik korralised istungid, 

sealhulgas peeti 2 avalikku istungit, mis kuulutati avalikuks komisjoni otsusega istungi alguses 

ning mis käsitlesid Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu 820 SE. 

 

 

Eelnõud 
 

Enne IX istungjärgu algust oli komisjoni menetluses 26 seaduseelnõu ja 2 otsuse eelnõu. 

Põhiseaduskomisjon määrati istungjärgu jooksul 1 seaduseelnõu juhtivkomisjoniks. Istungjärgu 

lõpuks on komisjoni menetluses 17 seaduseelnõu, mis langevad seoses Riigikogu XII koosseisu 

volituste lõppemisega menetlusest välja. 

 

 

IX istungjärgul põhiseaduskomisjoni menetluses olnud eelnõudest: 

 

Võeti vastu 6 seaduseelnõu ja 2 otsuse eelnõu: 

 

1. Riigikogu otsuse "Riigikohtu liikme Ott Järvesaare kohtunikuametist vabastamine" eelnõu 

(815 OE), vastu võetud 15.01.2015 

 

2. Kodakondsuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (737 SE), vastu võetud 

21.01.2015 

 

3. Riigikogu otsuse “Ülle Madise õiguskantsleri ametisse nimetamine“ eelnõu (814 OE), vastu 

võetud 20.01.2015 



 

4. Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel 

valimisea langetamiseks eelnõu (703 SE), vastu võetud 11.02.2015 

 

5. Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (774 SE), vastu võetud 

19.02.2015 

 

6. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise 

seaduse muutmise seaduse eelnõu (788 SE), vastu võetud 18.02.2015 

 

7. Välismaalaste seaduse muutmise ning sellega seoses teiste seaduste muutmise seaduse 

eelnõu (809 SE), vastu võetud 18.02.2015 

 

8. Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (822 SE), vastu 

võetud 18.02.2015 

 

 

Tagasi lükati 1 seaduseelnõu: 

 

1. Pühade ja tähtpäevade seaduse § 2 muutmise seaduse eelnõu (768 SE), tagasi lükatud 

20.01.2015 

 

Tagasi võeti 1 seaduseelnõu  

 

1. Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (820 SE (330 SE ja 651 SE 

ühendatud tekst)), võeti tagasi 27.01.2015 

 

Arvamuse andmised 

 

Lisaks eelnõude menetlemisele andis põhiseaduskomisjon 7 korral arvamuse Riigikohtule 

põhiseaduslikkuse järelevalve asjades.  

 

1. Riigikohtule arvamuse andmine krediidiasutuste seaduse § 50 lg 2 põhiseaduspärasuse kohta 

(PSJV nr 3-4-1-54-14), komisjonis 13.01.2015 

 

2. Riigikohtule arvamuse andmine tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 311 1 lõike 3 (alates 1. 

jaanuarist 2013 kehtiv redaktsioon) põhiseaduspärasuse kohta (PSJV nr 3-4-1-56-14), 

komisjonis 13.01.2015 

 

3. Riigikohtule arvamuse andmine riigilõivuseaduse § 57 lõikete 1 ja 15 ning lisa 1 kohta (PSJV 

nr 3-4-1-33-14), vastatud kirjaga 12.02.2015 

 

4. Riigikohtule arvamuse andmine tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 4891 lg 5, TsMS 

§ 663 lg 5 ja § 667 lg 1 ning TsMS § 4892 lg 1 põhiseaduspärasuse kohta (tsiviilasi nr 3-2-1-

75-14), komisjonis 10.02.2015 

 

5. Riigikohtule arvamuse andmine Statoil Fuel ja Retail Eesti AS individuaalse 

põhiseaduslikkuse järelevalve taotluse kohta tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks 

Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2014. a määrus nr 31 „Tallinna Linnavolikogu 18. 

septembri 2008 määruse nr 30 „Alkohoolse joogi jaemüügi ja alkoholi reklaami kitsendused 



" muutmine" ja peatada õigustloova akti jõustumine kuni Riigikohtu otsuse jõustumiseni. 

(PSJV nr 3-4-1-60-14), komisjonis 10.02.2015 

 

6. Riigikohtule arvamuse andmine Vabariigi Valitsuse 21. veebruari 2005. a määruse nr 36 

„Ravimite hulgi- ja jaemüügi piirmäärad ning nende rakendamise kord“ aluseks oleva 

volitusnormi, RavS § 15 lg 1 koos seda täpsustavate RavS § 15 lõigetega 2 ja 3 

põhiseaduspärasuse kohta (PSJV 3-4-1-55-14), komisjonis 16.02.2015 

 

7. Riigikohtule arvamuse andmine riigikontrolli seaduse § 55 lg-d 1 ja 4 osas, milles need ei 

võimaldanud alates 01.01.2013 ümber arvutada seniseid Riigikontrolli ametnike pensione 

lähtuvalt 01.04.2013 ja 24.01.2014 jõustunud Riigikontrolli ametnike ametipalkadest, 

põhiseaduspärasuse kohta (PSJV 3-4-1-1-15), komisjonis 16.02.2015 

 

 

Ettekanded ja ülevaated 

 

Siseminister tutvustas põhiseaduskomisjonile „Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020“ 

(komisjonis 26.01.2015 ja 06.02.2015). 

 

 

Muu tegevus 

 

Põhiseaduskomisjon arutas riigi julgeolekuolukorra üle (komisjonis 13.01.2015) 

 

 

 

 
Koostanud: Pille Naar, Silja Tammeorg 


