
Õiguskomisjoni tegevuse ülevaade  

RK XII koosseis VIII istungijärk (08.09 - 18.12.2014) 

 

Komisjoni koosseis ja muudatused 

Esimees:   Neeme Suur (SDE) 

Aseesimees:    Marko Pomerants (IRL) 

Liikmed:    Igor Gräzin (RE) 

Kalle Jents (RE) 

Mihhail Korb (K) õiguskomisjoni liige kuni 09.12.14 

Kalle Laanet (Fraktsiooni mittekuuluv) 

Jüri Morozov (SDE) 

Valdo Randpere (RE) 

Ken-Marti Vaher (IRL) 

Peeter Võsa (K) 

 

Istungite arv - 23        

Eelnõud 

Enne perioodi algust menetluses olnud eelnõude arv - 6 

Eelnõude, mille juhtivkomisjoniks komisjon määrati perioodi jooksul, arv - 19 

Perioodi lõppemisel menetluses olnud eelnõude arv  - 15 

 

Vastuvõetud seadused ja otsused - 7 

 Kooseluseadus (650 SE) vastu võetud 09.10.2014 

 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse, kinnistusraamatuseaduse ja 

abieluvararegistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (708 SE) vastu võetud 20.11.14 

 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise 

seaduse eelnõu (718 SE) vastu võetud 10.12.14 

 Inimkaubandusvastase Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu 

(748 SE) vastu võetud 10.12.14 

 Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (751 SE) 

vastu võetud 16.12.14 



 Päästeseaduse muutmise seadus (676 SE) vastu võetud 17.12.14 

 Korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (752 SE) vastu võetud 17.12.14 

 

Tagasilükatud eelnõud - 2 

 Perekonnaseaduse muutmise seadus (657 SE) tagasi lükatud 17.09.2014 

 Korrakaitseseaduse muutmise seadus (717 SE) tagasi lükatud 13.11.2014 

 

Euroopa Liidu asjade komisjonile antud arvamused - 3 

 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Liidu 

Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) ning millega tunnistatakse kehtetuks ja 

asendatakse nõukogu otsus 2005/681/JSK - COM(2014) 465 (06.10.14) 

 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, milles käsitletakse 

merelaevade töötajaid, eelnõu kohta COM(2013) 798 (13.10.14) 

 Eesti seisukohad Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni sunniviisilise töö konventsiooni 

2014. aasta protokolli ratifitseerimist käsitlevate nõukogu otsuste eelnõude kohta 

COM(2014) 559; COM(2014) 563 (02.12.14) 

 

Arvamused Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve asjades (arvamused edastati 

põhiseaduskomisjonile) - 2 

 Arvamus Riigikohtule halduskohtumenetluse seadustiku § 112 lõike 1 punkt 1 

põhiseaduspärasusest. (01.12.14); 

 Arvamus Riigikohtule kuni 30.03.2014 kehtinud tulundusühistuseaduse § 41 lõike 1 

põhiseaduspärasuse kohta. (09.12.14) 

 

Õiguskantsleri ettepanekute arutelud - 1 

 Õiguskantsleri ettepanek nr. 31 kõrgete riigilõivude mõju kohta 

tsiviilkohtumenetluses. (02.12.14) 

 

Muu tegevus 

 Komisjon korraldas arvamusseminari „Kooseluseaduse tahud ja teravikud“ 

(27.08.14)1 

 Toimus arutelu päästeseaduse muutmise vajadusest seoses Päästeameti merepääste 

võimekuse arendamisega  (09.09.14) 

 Komisjon kujundas seisukoha vandeadvokaatide Indrek Leppiku ja Triin Raudseppa 

esitatud taotluse suhtes, mis puudutas Riigikogu 15. veebruari 2012. a otsuse „Riiklik 

VEB Fondi sertifikaatidega tagatud nõuete hüvitamine“ tagasiulatuvalt kehtetuks 

tunnistamiseks ja Riigikogu 20.01.1993 otsuse „NSV Liidu Välismajanduspangas 

                                                 
1 Arvamusseminar toimus enne VIII istungijärgu algust. 



külmutatud Eesti pankade kontod“ osaliselt tagasiulatuvalt kehtetuks tunnistamist. 

(15.09.14) 

 Kujundati kultuuriministeeriumi palvel seisukoht Harju-Risti mündileiu 

omandikuuluvuse küsimuses. (06.10.14) 

 Tutvuti siseministeeriumi eelarve ja prioriteetidega aastaks 2015 (21.10.14) 

 Kujundati arvamus Riigi peaprokuröri kandidaadi suhtes (23.10.14) 

 Tutvuti Euroopa ameti eu-LISA (IT-agentuur Tallinnas) tööga (11.11.2014) 

 Komisjoni esimees kohtus Tallinna Ülikooli üliõpilastega (21.11.14) 

 Komisjoni esimees kohtus Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja esindajatega 

8.12.2014 

 

Komisjoni välistegevus 

 Õiguskomisjon kohtus Euroopa Justiitskoolitusvõrgustiku prokuröride 

vahetusprogrammi raames prokuratuuri väliskülalistega  (25.09.14); 

 Komisjoni aseesimees kohtus Euroopa rassismi- ja sallimatuse vastu võitlemise 

komisjon liikmetega (21.11.14) 

 




