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Õiguskomisjoni tegevuse ülevaade  

RK XII koosseisu IX istungijärk (12.01 - 19.02.2015) 

Komisjoni koosseis ja muudatused 

Esimees:   Neeme Suur (SDE) 

Aseesimees:    Marko Pomerants (IRL) 

Liikmed:    Igor Gräzin (RE) 

Kalle Jents (RE) 

Kalle Laanet (Fraktsiooni mittekuuluv) 

Jüri Morozov (SDE) 

Valdo Randpere (RE) 

Ken-Marti Vaher (IRL) 

Peeter Võsa (K) 

 

Istungite arv - 12        

Eelnõud 

enne perioodi algust menetluses olnud eelnõude arv - 15 

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

perioodi lõppemisel menetluses olnud eelnõude arv  - 3 

vastuvõetud seadused ja otsused - 14 

 Äriseadustiku ja asjaõigusseaduse muutmise seadus (785 SE) vastu võetud 

11.02.2015; 

 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (736 

SE) vastu võetud 11.02.2015; 

 Korruptsiooni kriminaalõigusliku reguleerimise konventsiooni lisaprotokolliga 

ühinemise seadus (833 SE) vastu võetud 18.02.2015; 

 Nimeseaduse muutmise seadus (831 SE) vastu võetud 18.02.2015; 

 Võlaõigusseaduse, tarbijakaitseseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenuseaduse 

muutmise seadus (786 SE) vastu võetud 18.02.2015; 

 Abipolitseiniku seaduse ja liiklusseaduse muutmise seadus (724 SE) vastu võetud 

18.02.2015; 
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 Kohtutäituri seaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seadus (750 SE) vastu 

võetud 18.02.2015; 

 Vangistusseaduse ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seadus (804 SE) vastu võetud 

18.02.2015; 

 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (844 SE) vastu 

võetud 18.02.2015; 

 Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seadus (776 SE) vastu 

võetud 18.02.2015; 

 Politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise ning sellega 

seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (810 SE) vastu võetud 18.02.2015; 

 Prokuratuuriseaduse ja kohtute seaduse muutmise seadus (802 SE) vastu võetud 

18.02.2015; 

 Kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (770 SE) vastu 

võetud 18.02.2015; 

 Täitemenetluse seadustiku muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise 

seadus (803 SE) vastu võetud 18.02.2015 

tagasilükatud eelnõud - 1 

 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku, võlaõigusseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku 

ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse ning tsiviilseadustiku üldosa 

seaduse muutmise seadus (713 SE) tagasi lükatud 28.01.2015 

arvamused Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve asjades (arvamused esitati 

põhiseaduskomisjonile) - 1 

 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 489 1 lõike5, § 663 lõike 5 ja § 667 lõige 1 ning § 

4892 lõike 1 põhiseaduspärasuse kohta. (26.01.15); 

Muu tegevus 

 Komisjoni liikmetel oli võimalus tutvuda Europoli aastaaruandega  (26.01.15) 

 Õiguskomisjon kujundas keskkonnakomisjoni palvel seisukoha jäätmeseaduse eelnõu 

(790 SE) suhtes (26.01.2015) 

 Õiguskomisjon tegi justiitsministeeriumile ettepaneku töötada välja seadusemuudatus 

tulenevalt õiguskantsleri ettepanekust vahistatute suhtlemispiirangute osas 

(16.02.2015) 

 Õiguskomisjon tegi justiitsministeeriumile ettepaneku töötada välja konkurentsialaste 

süütegude menetlemise regulatsioon ning täpsustada konkurentisalaseid 

süüteokoosseise (16.02.2015) 

 Vägivalla ennetamise strateegia 2015-2020 (10.02.2015; 17.02.2015) 
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 „Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018-2014 aasta täitmise aruanne     

(17.02.2015) 

 „Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015-2014 aasta täitmise aruanne. 

(16.02.2015) 

 Siseturvalisuse arengukava 2015 – 2020. (10.02.2015; 16.02.2015) 

 


