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EELNÕU 

12.04.2018 

Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise 

seadus 
 

 

Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(2) Taotluse võivad Riigikohtule esitada Vabariigi President, õiguskantsler, kohaliku 

omavalitsuse volikogu, Riigikogu ning füüsiline ja juriidiline isik.“; 

 

2) seadust täiendatakse §-ga 72 järgmises sõnastuses: 

„§ 72. Individuaaltaotlus 

(1) Füüsiline või juriidiline isik või tema lepinguline esindaja võib esitada Riigikohtule taotluse 

tunnistada jõustunud seadusandliku või täidesaatva riigivõimu või kohaliku omavalitsuse 

organi õigustloov akt või selle säte kehtetuks, kui sellest tulenev isiku põhiõiguse rikkumine on 

oluline ja pöördumatu ning isikul ei ole ega ole varem olnud ühtegi muud tõhusat võimalust 

kohtulikuks kaitseks. 

 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud esindajaks saab olla üksnes vandeadvokaat.“; 

 

3) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses: 

„(12) Individuaaltaotluses märgitakse lisaks: 

1) taotleja nimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg või registrikood, aadress ja 

sidevahendite andmed; 

2) taotleja esindaja nimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg, aadress ja sidevahendite 

andmed, kui kaebajal on esindaja;  

3) milline seadusandliku või täidesaatva riigivõimu või kohaliku omavalitsuse organi 

õigustloov akt või selle säte rikub taotleja põhiõigust; 

4) milles seisneb taotleja põhiõiguse rikkumise olulisus ja pöördumatus; 

5) selgitus, miks taotlejal ei ole ega ole varem olnud ühtegi muud tõhusat võimalust kohtulikuks 

kaitseks.“; 

 

4) paragrahvi 10 lõiget 1 täiendatakse punktidega 42 ja 43 järgmises sõnastuses: 

 „42) Vabariigi Presidendi taotluse esitamisel Vabariigi President; 

43) individuaaltaotluse esitamisel selle esitaja;“; 

 

5) paragrahvi 10 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„6) õigusloome koordineerimise eest vastutav minister;“; 

 

6) paragrahvi 10 lõike 1 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks; 

 

7) paragrahvi 10 lõike 2 teine lause tunnistatakse kehtetuks; 

 

8) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses: 

 „(21) Riigikohus võib ka muudele isikutele, organitele ja institutsioonidele anda võimaluse 

avaldada arvamust, kui kohtu hinnangul võib nende kaasamine aidata asja lahendada.“; 
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9) paragrahvi 11 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(2) Taotlus tagastatakse läbivaatamatult selle esitajale, kui: 

1) taotluse läbivaatamine ei kuulu Riigikohtu pädevusse või 

2) individuaaltaotluse järgi isiku põhiõigusi väidetavalt rikkuv õigustloov akt või selle säte ei 

saa ilmselgelt rikkuda taotleja õigusi.“; 

 

10) paragrahvi 13 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Kohus lahendab asja mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui neli kuud pärast 

kohtuistungit suulises menetluses või menetlusosalistele arvamuse esitamiseks antud tähtpäeva 

kirjalikus menetluses.“; 

 

11) paragrahv 23 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„§ 23. Õigustloova akti põhiseaduslikkuse järelevalve kaebuse lahendamisel 

(1) Kui Riigikogu, Riigikogu juhatuse või Vabariigi Presidendi otsuse peale esitatud kaebuse 

läbivaatamisel tekib kohtul põhjendatud kahtlus asjassepuutuva õigustloova akti, selle andmata 

jätmise või välislepingu põhiseadusele vastavuses, algatab kohus määrusega käesoleva seaduse 

2. peatükis reguleeritud põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse. 

 

(2) Kohus lahendab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kaebuse üheaegselt 

asjassepuutuva õigustloova akti, selle andmata jätmise või välislepingu põhiseadusele 

vastavuse kontrollimisega § 13 lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul pärast käesoleva paragrahvi 

lõikes 1 nimetatud määruse tegemist.ˮ; 

 

12) paragrahv 30 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„§ 30. Õigustloova akti põhiseaduslikkuse järelevalve taotluse lahendamisel 

(1) Kui kohus vaatab läbi taotluse tunnistada ametiisik kestvalt võimetuks oma ülesandeid 

täitma või lõpetada Riigikogu liikme volitused ja tal tekib põhjendatud kahtlus asjassepuutuva 

õigustloova akti, selle andmata jätmise või välislepingu põhiseadusele vastavuses, algatab 

kohus määrusega käesoleva seaduse 2. peatükis reguleeritud põhiseaduslikkuse järelevalve 

menetluse. 

 

(2) Kohus lahendab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse üheaegselt asjassepuutuva 

õigustloova akti, selle andmata jätmise või välislepingu põhiseadusele vastavuse 

kontrollimisega § 13 lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 

nimetatud määruse tegemist.ˮ; 

 

13) paragrahv 35 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„§ 35. Õigustloova akti põhiseaduslikkuse järelevalve taotluse lahendamisel 

(1) Kui erakonna tegevuse lõpetamise taotluse läbivaatamisel tekib kohtul põhjendatud kahtlus 

asjassepuutuva õigustloova akti, selle andmata jätmise või välislepingu põhiseadusele 

vastavuses, algatab kohus määrusega käesoleva seaduse 2. peatükis reguleeritud 

põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse. 

 

(2) Kohus lahendab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse üheaegselt asjassepuutuva 

õigustloova akti, selle andmata jätmise või välislepingu põhiseadusele vastavuse 

kontrollimisega § 13 lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 

nimetatud määruse tegemist.ˮ; 

 

14) paragrahvi 39 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„1) kaebuse esitaja nimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg või registrikood, aadress ja 

sidevahendite andmed;ˮ; 
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15) paragrahvi 39 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses: 

„11) kaebuse esitaja esindaja nimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg, aadress ja 

sidevahendite andmed, kui kaebuse esitajal on esindaja;ˮ; 

 

16) paragrahvi 39 lõiget 1 täiendatakse punktidega 6 ja 7 järgmises sõnastuses: 

„6) kuidas ja millal sai kaebuse esitaja vaidlustatavast otsusest või toimingust teada; 

7) kaebuse tähtaja ennistamise taotlus ja tähtaja möödalaskmise põhjused, kui kaebus esitatakse 

pärast selle esitamise tähtaja möödumist; 

 

17) paragrahvi 39 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(3) Kui kaebus ei vasta käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 11 ja 2 ning käesoleva seaduse §-s 47 

ja § 48 lõikes 3 sätestatud nõuetele ja selles on kõrvaldatavaid puudusi, annab Riigikohus 

kaebuse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.“; 

 

18) paragrahvi 40 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses: 

„4) kaebus on esitatud pärast tähtaja möödumist ja Riigikohus ei ennista tähtaega.“; 

 

19) paragrahvi 44 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: 

„Vajaduse korral võib kohus kaebuse lahendamise tähtaega pikendada kuni 14 tööpäevani.ˮ; 

 

20) paragrahvi 44 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(3) Üldkogu lahendab asja viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 tööpäeva pärast asja 

üldkogule andmist.“; 

 

21) paragrahvi 45 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt: 

 „§ 45. Õigustloova akti põhiseaduslikkuse järelevalve kaebuse või protesti lahendamisel 

(1) Kui valimiskomisjoni otsuse või toimingu peale esitatud kaebuse või protesti läbivaatamisel 

tekib kohtul põhjendatud kahtlus asjassepuutuva õigustloova akti, selle andmata jätmise või 

välislepingu põhiseadusele vastavuses, algatab kohus määrusega käesoleva seaduse 2. peatükis 

reguleeritud põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse.“; 

 

22) paragrahvi 45 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(3) Kohus lahendab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kaebuse või protesti üheaegselt 

asjassepuutuva õigustloova akti, selle andmata jätmise või välislepingu põhiseadusele 

vastavuse kontrollimisega mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 14 tööpäeva pärast 

lõikes 1 nimetatud määruse tegemist.ˮ; 

 

23) paragrahvi 57 täiendatakse lõikega 31 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: 

„(31) Käesoleva seaduse § 46 lõike 1 punktis 2 nimetatud otsuse kaebuse või protesti 

rahuldamata jätmise kohta võib kohus teha üksnes resolutsioonina, kui kohus nõustub Vabariigi 

Valimiskomisjoni otsuses toodud põhjendustega.“; 

 

24) paragrahvi 58 lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„Kohtul on õigus lükata käesoleva seaduse § 15 lõike 1 punktis 2 nimetatud otsuse jõustumine 

kuni üheksa kuu võrra edasi.“; 

 

25) paragrahvi 60 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 

järgmises sõnastuses: 

„(2) Menetlust korraldavale määrusele kirjutab alla kohtukoosseisu eesistuja. Menetlust 

lõpetavale määrusele kirjutab alla kogu kohtukoosseis.“. 
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§ 2. Seaduse jõustumine 

 

Käesolev seadus jõustub 2019. aasta 1. juunil. 

 

 

 

 

 

 

 

Eiki Nestor 

Riigikogu esimees  

 

Tallinn, „...“ „.............................“ 2018. a 

 

Algatab Vabariigi Valitsus 

… 2018 nr .. 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Ees- ja perekonnanimi 

Ametinimetus 

 
[seaduse vastuvõtmise koht ja kuupäev] 
 
[allkirjastaja nimi ja ametinimetus] 


	43) individuaaltaotluse esitamisel selle esitaja;“;

