
 

Õiguskomisjoni tegevuse ülevaade  

RK XIII koosseisu I istungijärk (30.03.2015 - 15.06.2015) 

 

Komisjoni koosseis ja koosseisumuudatused 

 

Riigikogu juhatuse  06.04.2015 otsusega nr 9 määrati õiguskomisjoni liikmete arvuks 10 ning 

kinnitati komisjoni koosseis. 

Õiguskomisjoni 13.04.2015 istungil valis komisjon oma liikmete hulgast esimehe ning 

aseesimehe. 

 

Esimees:    Heljo Pikhof (SDE) 

Aseesimees:   Uno Kaskpeit (EKRE) 

Liikmed:   Raivo Aeg (IRL) 

Igor Gräzin(RE) 

Olga Ivanova (K) 

Kristjan Kõljalg (RE) 

Külliki Kübarsepp (VABA) 

Mark Soosaar (SDE) 

Imre Sooäär (RE) 

Toomas Vitsut (K) 

 

 

Istungite arv  8 

Vaadeldaval perioodil toimus 8 korralist istungit. Nendest üks oli kultuuri-, põhiseadus-, 

riigikaitse-, sotsiaal-, välis- ja õiguskomisjoni ühisistung, millel käsitleti Eesti seisukohti 

„Euroopa rände tegevuskava“ ja „Euroopa julgeoleku tegevuskava“. 

 

Eelnõud 

Eelnõude, mille juhtivkomisjoniks komisjon määrati perioodi jooksul, arv  - 3 

 

1. Riigi õigusabi seaduse muutmise seadus (14 SE) 

2. Politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus (48 SE) 

3. Korteriühistu vaidluste lahendamise seadus (54 SE) 

 

perioodi lõppemisel menetluses olnud eelnõude arv - 3 

 



 

Arvamuse andmised 

- Euroopa Liidu asjade komisjonile antud arvamused - 2 

 

 Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa rände tegevuskava“ (COM (2015) 240 final) 

ning Eesti seisukohtade kohta. (11.06.15) 

 Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa julgeoleku tegevuskava“ (COM (2015) 185 

final) ning Eesti seisukohtade kohta. (11.06.15) 

 

 

-arvamused Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve asjades (arvamused esitati 

Riigikogu põhiseaduskomisjonile) - 1 

 Karistusseadustiku § 141 kooskõlast põhiseadusega (27.04.15) 

 

 

Muud tegevus  

 Komisjon menetles kollektiivset pöördumist iseseisva piirivalve taastamise asjus 

(27.04.15; 05.05.15)  

 Käsileti Eesti EL poliitikat 2015-2019 (25.05.15) 

 Tutvuti  justiitsministeeriumi õigusloome plaanidega (04.05.15) 

 Tutvuti siseministeeriumi õigusloome plaanidega (11.05.15) 

 Tutvuti Häirekeskuse tööga ning kohtuti selle juhtkonnaga  (12.05.15) 

 Külastati Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja ja kohtuti Harju Maakohtu esimehe 

Helve Särgava ja kohtudirektor Hans Moksiga (26.05.15) 

 Külastati Riigiprokuratuuri ning kohtuti Riigi peaprokurör Lavly Perlinguga (01.06.15) 

 Tutvuti Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi tööga ning kohtuti instituudi direktor Üllar 

Lannoga (02.06.15) 

 Erinevad ametkonnad andsid komisjonile ülevaate  riigi julgeoleku olukorrast 

(08.06.15) 

 

-komisjon esitas oma esindajad:  

 

 Balti Assamblee Eesti delegatsiooni õigus- ja julgeolekukomisjoni esindajateks esitati 

Heljo Pikhof (Heljo Pikhofi asendusliikmeks Raivo Aeg) ja Olga Ivanova (Olga 

Ivanova asendusliikmeks Uno Kaskpeit) (27.04.15) 

 Kohtute haldamise nõukoja liikmeks esitati Toomas Vitsut (27.04.15) 

 Justiitsministeeriumi juures tegutseva süüteoennetuse nõukogu liikmeks esitati 

Kristjan Kõljalg (04.05.15) 

 

 


