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Komisjoni koosseis 

 

Esimees: Marko Pomerants (IRL) 

Aseesimees: Jüri Adams (EVA) 

Liikmed: Arto Aas (REF) 

 Peeter Ernits (KESK), komisjoni liige kuni 16.11.2017 

 Helmut Hallemaa (KESK) 

 Mihhail Korb, komisjoni liige alates 16.11.2017 

 Kalle Laanet (REF) 

 Lauri Luik (REF) 

 Jaak Madison (EKRE) 

 Mart Nutt (IRL), komisjoni liige kuni 06.12.2017 

 Ivari Padar (SDE), komisjoni liige kuni 07.11.2017 

 Rein Randver (SDE), komisjoni liige alates 08.11.2017 

 Tiit Terik (KESK) 

 

Istungite arv 

 

VI istungjärgul pidas põhiseaduskomisjon 16 korralist istungit.   

  

Eelnõud 

 

Põhiseaduskomisjon määrati istungjärgu jooksul 7 seaduseelnõu ja 6 otsuse eelnõu 

juhtivkomisjoniks. Istungjärgu lõpuks on komisjoni menetluses 16 seaduseelnõu ja 3 otsuse 

eelnõu.  

 

VI istungjärgul põhiseaduskomisjoni menetluses olnud eelnõudest: 

 

Võeti vastu 4 seaduseelnõu ja 7 otsuse eelnõu: 

 

1. Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ muutmine eelnõu 

(482 OE), vastu võetud 12.09.2017 

2. Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ muutmine eelnõu 

(483 OE), vastu võetud 12.09.2017 

3. Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" 

muutmine" eelnõu (501 OE), vastu võetud 26.09.2017 

4. Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine 

rahvastikukriisi lahendamiseks" muutmine" eelnõu (502 OE), vastu võetud 26.09.2017 



5. Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine 

riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks" muutmine" (503 OE) eelnõu, vastu võetud 

26.09.2017 

6. Rahvastikuregistri seaduse eelnõu (382 SE), vastu võetud 25.10.2017 

7. Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine" 

" muutmise eelnõu (530 OE), vastu võetud 14.11.2017 

8. Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine 

riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks" muutmine" eelnõu (531 OE), vastu võetud 

14.11.2017 

9. Püsiasustusega väikesaarte seaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (493 

SE), vastu võetud 06.12.2017 

10. Haldusmenetluse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (497 SE), vastu 

võetud 06.12.2017 

11. Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse 

eelnõu (513 SE), vastu võetud 06.12.2017 

Tagasi lükati 1 seaduseelnõu: 

1. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (470 SE), 

tagasi lükatud 20.09.2017  

Arvamuse andmised 

Lisaks eelnõude menetlemisele andis põhiseaduskomisjon 5 korral arvamuse Riigikohtule 

põhiseaduslikkuse järelevalve asjades.  

 

1. Riigikohtule arvamuse andmine kohtutäituri seaduse (KTS) § 35 lg 2 p 12 koostoimes 

KTS § 32 lg-ga 5 põhiseaduspärasuse kohta, komisjoni 11.09.2017 

 

2. Riigikohtule arvamuse andmine kohtutäituri seaduse § 41 lg 2 koostoimes kohtutäituri 

seaduse § 35 lg 2 p-ga 15 põhiseaduspärasuse kohta, komisjonis 11.09.2017 

 

3. Riigikohtule arvamuse andmine väärteomenetluse seadustiku § 541 lg 6 

põhiseaduspärasuse kohta, komisjonis 11.09.2017 

 

4. Riigikohtule arvamuse andmine töövõimetoetuse seaduse § 40 p 4 põhiseaduspärasuse 

kohta, komisjonis 25.09.2017 

 

5. Riigikohtule arvamuse andmine riigi õigusabi seaduse § 37 lõike 1 osas, milles see ei 

võimalda saada riigi õigusabi kaebusega Euroopa Inimõiguste Kohtusse pöördumiseks 

isikul, kes ei ole Eesti kodanik või Eestis elamisloa alusel viibiv isik põhiseaduspärasuse 

kohta, komisjonis 20.11.2017 

 

 

Põhiseaduskomisjon andis ühel korral arvamuse sotsiaalkomisjonile. 

 



1. Sotsiaalkomisjonile arvamuse andmine tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (357 

SE) põhiseaduspärasuse kohta, komisjonis 13.11.2017 

 

Algatatud olulise tähtsusega riiklike küsimuste arutelud  

Põhiseaduskomisjoni algatusel peeti 28.09.2017 olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu 

Eesti kodanikuühiskonna arengust. Ettekanded pidasid Martin Noorkõiv, kodanikuaktivist, 

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu nõukogu esimees; Andres Anvelt, 

siseminister; Marko Pomerants, põhiseaduskomisjoni esimees. 

 

Õiguskantsleri ettepanekud 

Põhiseaduskomisjon arutas 13. septembri istungil õiguskantsleri pöördumist seoses 

korruptsiooni ohjeldamisega kohalikus omavalitsuses ning otsustas algatada vastavasisulise 

eelnõu. 

Põhiseaduskomisjon arutas 23.10.2017 istungil õiguskantsleri ettepanekut viia 

sotsiaalhoolekande seaduse § 47 lg 3 kooskõlla Eesti Vabariigi põhiseadusega ning otsustas 

ettepanekut toetada.  

Ettekanded ja ülevaated 

 

Õiguskantsleri aastaülevaade temale seadusega pandud ülesannete täitmise kohta, komisjonis 

12.09.2017. 

Muu tegevus 

 

Põhiseaduskomisjon arutas 18.09.2017 istungil Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata 

jäetud magustatud joogi maksu seadust.  

Põhiseaduskomisjon arutas 07.11.2017 istungil põhiseaduslike institutsioonide rolli riigieelarve 

koostamise menetluses.  

Põhiseaduskomisjon arutas ka kollektiivset pöördumist  „Lisame riigipüha. Lisame 

puhkepäeva, kui rahvuspüha või riigipüha langeb nädalavahetusele.“ ning otsustas pöördumises 

esitatud ettepanekuid mitte toetada. 

Põhiseaduskomisjon kohtus 07.12.2017 Vabariigi Presidendiga.  

 

 

 

 

 

 

Koostanud Anna-Liisa Pärnalaas, Silja Tammeorg 


