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Istungite arv 

 

II istungjärgul pidas põhiseaduskomisjon 16 korralist istungit ja 1 erakorralise istungi pärast I 

istungjärgu lõppu ja II istungjärgu algust 12.07.2019. a. 

 

Eelnõud 

 

Põhiseaduskomisjon määrati II istungjärgul (seisuga 18.12.2019) 9 seaduseelnõu ja 3 otsuse 

eelnõu menetlemisel juhtivkomisjoniks.  

Istungjärgu lõpuks on komisjoni menetluses 4 seaduseelnõu (Riigikogu kodu- ja töökorra 

seaduse muutmise seaduse eelnõu (36 SE), kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 

SE), väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse 

andmise seaduse muutmise seaduse (massilise sisserände tõkestamine) eelnõu (110 SE) ning 

Riigikogu liikme staatuse seaduse §19 muutmise seaduse eelnõu (121 SE)).   

II istungjärgul põhiseaduskomisjoni menetluses olnud eelnõudest: 

 

Vastu võeti 3 seaduseelnõu ja 2 otsuse eelnõu: 

 

1. Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise 

seaduse, Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja karistusseadustiku 

muutmise seaduse (valimispäeval valimisagitatsiooni piirangu ja välireklaami keelu 

kaotamine) eelnõu (51 SE), vastu võetud 11.12.2019 

2. Riigilõivuseaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ja konsulaarseaduse 

muutmise seaduse eelnõu (78 SE), vastu võetud 11.12.2019 



3. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 „Euroopa kodanikualgatuse 

kohta” rakendamise seaduse eelnõu (74 SE), vastu võetud 16.12.2019 

 

4. Riigikogu otsuse "Juhan Sarve Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (102 OE), vastu 

võetud 21.11.2019 

5. Riigikogu otsuse "Kalev Saare Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (43 OE), vastu 

võetud 24.10.2019 

 

Tagasi lükati 2 seaduseelnõu: 

 

1. Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (40 SE), tagasi lükatud 08.10.2019 

2. Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE), tagasi lükatud 08.10.2019 

 

Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine tõe väljaselgitamiseks 

siseministri väidete kohta prokuratuuri poliitilisest kallutatusest“ eelnõu (107 OE) võttis selle 

esitanud Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon 16.12.2019 tagasi. 

Arvamuse andmised 

 

Lisaks eelnõude menetlemisele andis põhiseaduskomisjon kahel korral arvamuse Riigikohtule 

põhiseaduslikkuse järelevalve asjas.  

 

1. Riigikohtule arvamuse andmine Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud 

kaitseväeteenistuse seaduse põhiseaduspärasuse kohta (PSVJ 5-19-38), komisjonis 

17.09.2019 

2. Riigikohtule arvamuse andmine sotsiaalmaksuseaduse § 6 lg 1 punkt 8 

põhiseaduspärasuse kohta (PSJV 5-19-42), komisjonis 22.10.2019 

 

Põhiseaduskomisjon andis kolmel korral arvamuse Riigikogu komisjonidele. 

1. Rahanduskomisjonile arvamuse andmine maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja 

vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (29 SE) kohtunikke ja kohtuid puudutava 

osa kohta, komisjonis 10.09.2019 

2. Õiguskomisjonile arvamuse andmine Vabariigi Valitsuse algatatud Riigikogu otsuse 

eelnõu „Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine 52 OE kohta, 

komisjonis 15.10.2019 

3. Õiguskomisjonile arvamuse andmine „Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030“ 

eelnõu 53 OE I kohta (nr), komisjonis 15.10.2019 

 

Ettekanded ja ülevaated 

 

• Õiguskantsleri aasta ülevaate tutvustus (hõlmab perioodi 1. september  – 31. august 2019), 

komisjonis 10.09.2019 

 

Muu tegevus 



• Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni 10.06.2019. a pöördumise arutelu toimus 

komisjoni 23.09.2019 istungil. 

 

• Jaapani parlamendi põhiseaduskomisjoni liikmed külastasid põhiseaduskomisjoni 

27.09.2019. 

 

• Õiguskantsleri ettepaneku Riigikogule kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 

1 punkti 6 põhiseadusega kooskõlla viimiseks arutelu  toimus komisjoni 8.10.2019 istungil. 

 

• Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni arutelu toimus 5.11.2019 – ühine istung 

kultuuri- ja sotsiaalkomisjoniga. 

 

• 9.12.2019 toimus Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-

süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti (eu-LISA) ühiskülastus koos 

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni ja õiguskomisjoni liikmetega. 

 

• Õiguskantsleri 2019. aasta 10. mai pöördumise „Volikogu liikme õiguste kaitse 

halduskohtus arutelu jätkamine“ arutelu toimus komisjoni 16.12.2019 istungil. 

 

  

 

 

Koostas Gretchen-Annette Mägi 
 

 


