
Rahvahääletusel 

Muuta saab seadusega, mis on vastu 
võetud: 

Vähemalt viiendik 
Riigikogu koosseisust 

Vabariigi President 

Vajalik mõlema koosseisu 
enamuse heakskiit 

Riigikogu kahe järjestiku 
koosseisu poolt 

Riigikogu poolt 
kiireloomulisena 

Korraldamiseks 
vajalik Riigikogu 3/5 
häälteenamus ja 3 
kuud viitaega 

Kiireloomulise käsitlemise 
seadus 4/5 häälteenamisega 

Muudetud põhiseadus 
 

Minimaalselt kolm kuud 
viitaega 

Põhiseaduse muutmise 
seadust ei õnnestu 
etteantud kujul vastu võtta 

Viitaeg 
minimaalselt 1 
aasta 

Põhiseaduse muutmise seaduse kuulutab 
välja Vabariigi President 

Põhiseaduse muutmise seadus kiidetakse 
vastavate institutsioonide poolt heaks 

Soov või vajadus 
muuta Eesti Vabariigi 
põhiseadust 

Põhiseaduse alaosa „Üld-
sätted” ja põhiseaduse muut-
mise korda saab muuta vaid 
rahvahääletusel 

Seaduse muutmise seadus 2/3 
häälteenamusega 

Seaduse muutmise eelnõud 
arutatakse Riigikogu kolmel 
lugemisel, viimasel otsustatakse 
põhiseaduse muutmise viis. 
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Vigu või vasturääkivusi 
 
Eesti Vabariigi õigusliku korra alusdokumendis kirjeldatud protsessis peaksid sisulised vead ja vasturääkivused olema elimineeritud. Võib 

vaadelda antud mudeli sobivust riigis hetkel valitseva poliitilise olukorra taustal. Põhiseaduse muutmine Riigikogu kahe järjestikuse koosseisu 

poolt ei ole eriti tõenäoline, sest koalitsioonid on Eesti noores demokraatias suhteliselt ebapüsivad. Keskerakonna ja Rahvaliidu opositsiooni 

tõttu ei oleks Riigikogu poolt kiireloomulise Põhiseaduse muutmise protsessi käivitamine arvatavasti mõeldav kui tegu ei ole just nii kiirtilise 

probleemiga, mis sunniks ühise heaolu tagamiseks poliitikuid vaatama erakondlikest huvidest kaugemale. Autori arvates jääb hetkel ainsaks 

praktiliselt rakenduvaks võimaluseks rahvahääletuse läbiviimine. Võttes arvesse viimaste aastate valimisaktiivsust võib siinkohal aga tekkida 

kahelduvusi saadud tulemuste representatiivsuse kohta. Hetkel kehtiva korra muutmiseks ei ole siiski nähtavat vajadust. Antud protseduur ei leia 

igapäevast rakendamist ning efektiivsema süsteemi väljatöötamine ei oleks ratsionaalne. Selleks tehtavad kulutused ületaksid tõenäoliselt 

efektiivsema protsessiga kaasneva potentsiaalse tulu.  

XV peatükk1

PÕHISEADUSE MUUTMINE  

§ 161. Õigus algatada põhiseaduse muutmist on vähemalt viiendikul Riigikogu koosseisust ja Vabariigi Presidendil.  
Põhiseaduse muutmist ei saa algatada ega põhiseadust muuta erakorralise seisukorra ega sõjaseisukorra ajal.  
§ 162. Põhiseaduse I peatükki "Üldsätted" ja XV peatükki "Põhiseaduse muutmine" saab muuta ainult rahvahääletusega.  
§ 163. Põhiseadust saab muuta seadusega, mis on vastu võetud: 
1) rahvahääletusel; 
2) Riigikogu kahe järjestikuse koosseisu poolt; 
3) Riigikogu poolt kiireloomulisena.  
Põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu arutatakse Riigikogus kolmel lugemisel, kusjuures esimese ja teise lugemise vahet on vähemalt kolm kuud 
ning teise ja kolmanda lugemise vahet vähemalt üks kuu. Põhiseaduse muutmise viis otsustatakse kolmandal lugemisel.  

                                                 
1 Allikas: Elektroolinine Riigi Teataja [https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=633949] 18.02.07 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=633949


§ 164. Põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu rahvahääletusele panekuks on nõutav Riigikogu koosseisu kolmeviiendikuline häälteenamus. 
Rahvahääletus toimub kõige varem kolme kuu pärast, arvates sellekohase otsuse vastuvõtmisest Riigikogus.  
§ 165. Põhiseaduse muutmiseks Riigikogu kahe järjestikuse koosseisu poolt peab põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu saama Riigikogu 
koosseisu enamuse toetuse.  
Kui Riigikogu järgmine koosseis võtab esimesel lugemisel oma koosseisu kolmeviiendikulise häälteenamusega muutmatult vastu põhiseaduse 
muutmise seaduse eelnõu, mis sai eelmise koosseisu enamuse toetuse, siis on põhiseaduse muutmise seadus vastu võetud.  
§ 166. Otsus põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu käsitlemiseks kiireloomulisena võetakse vastu Riigikogu neljaviiendikulise häälteenamusega. 
Põhiseaduse muutmise seadus võetakse sel juhul vastu Riigikogu koosseisu kahekolmandikulise häälteenamusega.  
§ 167. Põhiseaduse muutmise seaduse kuulutab välja Vabariigi President ja see jõustub seaduses eneses määratud tähtajal, kuid mitte varem kui 
kolm kuud pärast väljakuulutamist.  
§ 168. Põhiseaduse muutmist ei saa samas küsimuses algatada ühe aasta jooksul, arvates vastava eelnõu tagasilükkamisest rahvahääletusel või 
Riigikogus  
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