
Põhiseaduskomisjoni tegevuse ülevaade Riigikogu XIII koosseisu II 

istungjärgul 

 

Antud lühiülevaade käsitleb Riigikogu põhiseaduskomisjoni tegevust Riigikogu XIII 

koosseisu II istungjärgul, perioodil 14. september - 18. detsember 2015. 

 

Komisjoni koosseis 

 

Esimees:  Kalle Laanet (RE) 

Aseesimees:  Jüri Adams (EVA) 

Liikmed:  Andres Anvelt (SDE) 

  Peeter Ernits (KE), komisjoni liige alates 18.08.2015 

Martin Kukk (RE) 

 Mart Nutt (IRL) 

 Anneli Ott (KE), komisjoni liige alates 19.11.2015 

   Andre Sepp (RE) 

Mihhail Stalnuhhin (KE)  

Priit Toobal (KE), komisjoni liige kuni 18.11.2015 

 

Istungite arv  

 

II istungjärgul tuli põhiseaduskomisjon kokku 21 korral, mis olid kõik korralised istungid. 

 

Eelnõud 
 

Põhiseaduskomisjon määrati istungjärgu jooksul 10 seaduseelnõu ja 7 otsuse eelnõu 

juhtivkomisjoniks. Istungjärgu lõpuks on komisjoni menetluses 4 seaduseelnõu ja 2 otsuse 

eelnõu. 

 

 

II istungjärgul põhiseaduskomisjoni menetluses olnud eelnõudest: 

 

Võeti vastu 4 seaduseelnõu ja 5 otsuse eelnõu: 

 

1. Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine” 

muutmine" eelnõu (87OE), vastu võetud 24.09.2015 

 

2. Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse “Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni 

moodustamine“ muutmise“ eelnõu (91 OE), vastu võetud 01.10.2015 

 

3. Riigikogu otsuse „Riigikohtu liikme Tõnu Antoni kohtunikuametist vabastamine“ eelnõu (104 

OE), vastu võetud 22.10.2015 

 

4. Riigikogu otsuse "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine AS Tallinna Sadam juhtkonnas 

toimunud korruptsiooni ja sellelaadsete juhtumite tulevikus vältimiseks vajalike meetmete 

uurimiseks" eelnõu (88 OE), vastu võetud 27.10.2015 



5. Riigikogu otsuse „Peeter Roosma Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõu (105 OE), vastu 

võetud 17.11.2015 

 

6. Euroopa Liidu kodaniku seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise 

seaduse eelnõu (57 SE), vastu võetud 26.11.2015 

 

7. Avaliku teabe seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse 

eelnõu (71 SE), vastu võetud 15.12.2015 

 

8. Riigipiiri seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning riigipiiri seaduse, tolliseaduse ning 

politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (141 SE), vastu võetud 17.12.2015 

 

9. Rahvastikuregistri seaduse, perekonnaseisutoimingute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise 

seaduse eelnõu (124 SE), vastu võetud 17.12.2015 

 

Tagasi lükati 3 seaduseelnõu ja 1 otsuse eelnõu: 

 

1. Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse Vabariigi Presidendi valimiskorra muutmiseks 

eelnõu (18 SE), tagasi lükatud 23.09.2015 

 

2. Riigikogu otsuse „Immigratsiooni kohta“ eelnõu (53 OE), tagasi lükatud 23.09.2015 

 

3. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 34 täiendamise seaduse eelnõu (49 SE), 

tagasi lükatud 27.10.2015 

 

4. Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (90 SE), tagasi lükatud 

11.11.2015 

 

Lõpphääletusel jäi vastu võtmata 1 seaduseelnõu: 

 

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise 

seaduse eelnõu (42 SE), lõpphääletus 27.10.2015 

 

Põhiseaduskomisjon algatas 3 seaduseelnõu: 

1. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise 

seaduse eelnõu (139 SE), 11.11.2015 

 

2. Korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse eelnõu (143 SE), 18.11.2015   

 

3. Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (160 SE), 17.12.2015 

 

Arvamuse andmised 

 

Lisaks eelnõude menetlemisele andis põhiseaduskomisjon 9 korral arvamuse Riigikohtule 

põhiseaduslikkuse järelevalve asjades.  

 



1. Riigikohtule arvamuse andmine riigilõivuseaduse § 57 lõige 1 koostoimes lisaga 1 (1. 

septembrist 2013 kuni 29. novembrini 2013 kehtinud redaktsioonis) põhiseaduspärasuse 

kohta (3-4-1-26-15), komisjonis 15.09.2015 

 

2. Riigikohtule arvamuse andmine riigilõivuseaduse § 57 lõige 1 koostoimes lisaga 1 

(31.05.2014.a. kuni 30.06.2014.a kehtinud redaktsioonis) põhiseaduspärasuse kohta (3-4-1-

25-15), komisjonis 15.09.2015 

 

3. Riigikohtule arvamuse andmine rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 40 

lg 7 põhiseaduspärasuse kohta (3-4-1-27-15), komisjonis 15.09.2015 

 

4. Riigikohtule arvamuse andmine planeerimisseaduse §-i 131 ja/või §-i 133 ja/või § 140 lg-de 3 

ja 4 põhiseaduspärasuse kohta (3-4-1-23-15), komisjonis 15.09.2015 

 

5. Riigikohtule arvamuse andmine täitemenetluse seadustiku §-s 179 sätestatud täitemenetluse 

korra lapsega suhtlemise võimaldamise asjades põhiseaduspärasuse kohta (3-4-1-28-15), 

komisjonis 13.10.2015 

 

6. Riigikohtule arvamuse andmine riigi õigusabi seaduse (RÕS) § 21 lg 3 ja selle alusel 

advokatuuri juhatuse poolt kehtestatud tasude ja kulude korra põhiseaduspärasuse kohta 

(Tsiviilasi 3-2-1-40-15), komisjonis 10.11.2015 

 

7. Riigikohtule arvamuse andmine tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 178 lg 3 

põhiseaduspärasuse kohta (Tsiviilasi 3-2-1-146-15), komisjonis 24.11.2015 

 

8. Riigikohtule arvamuse andmine kriminaalmenetluse seadustiku § 141 lg 1 

põhiseaduspärasuse kohta (PSJV 3-2-1-30-15), komisjonis 08.12.2015 

 

9. Riigikohtule arvamuse andmine halduskohtumenetluse seadustiku § 112 põhiseaduspärasuse 

kohta (Haldusasi nr 3-3-1-35-15), komisjonis 14.12.2015 

 

 

Samuti andis põhiseaduskomisjon kolmel korral arvamuse Euroopa Liidu asjade komisjonile. 

 

1. ELAKile arvamuse andmine Euroopa Liidu Nõukogu otsuse, mis lubab Euroopa Komisjonil 

avada läbirääkimised Euroopa Liidu ja Taani Kuningriigi, Islandi Vabariigi, Norra 

Kuningriigi, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vaheliste lepingute üle, mis 

võimaldavad eespool loetletud riikide õiguskaitseasutustele ligipääsu sõrmejälgede 

võrdlemise Eurodac-süsteemile, eelnõu kohta, komisjonis 14.09.2015 

 

2. ELAKile arvamuse andmine Euroopa Komisjoni parema õigusloome reformipaketi kohta 

COM(2015) 215, COM(2015) 216, komisjonis 14.09.2015 

 

3. ELAKile arvamuse andmine Euroopa Komisjoni rände tegevuskava teise rakenduspaketi 

kohta COM(2015) 240, komisjonis 07.12.2015 

 

Õiguskantsleri ettepanekud 

 

Põhiseaduskomisjon arutas 29.10.2015 õiguskantsleri ettepanekut käibemaksuseaduse 

Põhiseadusega kooskõlla viimiseks ning otsustas seda toetada. 



Ettekanded ja ülevaated 
 

Põhiseaduskomisjon kuulas 21.09.2015 õiguskantsleri 2014.-2015. aasta tegevuse ülevaate 

tutvustust. 

 

Muu tegevus 

 

Põhiseaduskomisjon kohtus 29.09.2015 Kaitsepolitseiameti ja Teabeameti juhtidega ning 

arutas julgeolekuolukorda riigis seoses Euroopa rändekriisiga. 

 

Komisjoni eestvedamisel moodustati töögrupp valimissüsteemi ja valimiskorralduse alaste 

ettepanekute läbitöötamiseks. 

 

Komisjoni välistegevus (delegatsioonid, välislähetused) 

 

Põhiseaduskomisjoni külastas 21.-22. oktoobril 2015 Leedu parlamendi riigivalitsemise ja 

halduskorralduse komisjon delegatsioon.  

 

 
Koostanud: Pille Naar, Silja Tammeorg 


