
 

 

Õiguskomisjoni tegevuse ülevaade  

RK XIII koosseisu II istungijärk (14.09.2015 - 17.12.2015) 

 

Komisjoni koosseis ja koosseisumuudatused 

 

Riigikogu juhatuse  28.07.2015 otsusega nr 70 kinnitati Igor Gräzini lahkumine 

õiguskomisjoni liikme kohalt ning Valdo Randpere asumine õiguskomisjoni liikmeks.  

 

Esimees:    Heljo Pikhof (SDE) 

Aseesimees:   Uno Kaskpeit (EKRE) 

Liikmed:   Raivo Aeg (IRL) 

Olga Ivanova (K) 

Kristjan Kõljalg (RE) 

Külliki Kübarsepp (VABA) 

Valdo Randpere (RE) 

Mark Soosaar (SDE) 

Imre Sooäär (RE) 

Toomas Vitsut (K) 

 

Istungite arv – 22   

Enne perioodi algust menetluses olnud eelnõude 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) 

 

Eelnõude, mille juhtivkomisjoniks komisjon määrati perioodi jooksul, arv  - 13 
 

1. Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste 

muutmise seadus, millega laiendatakse kannatanute õigusi kriminaalmenetluses (80 

SE) 

2. Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse täiendamise seadus (96 SE) 

3. Võlaõigusseaduse § 403¹ täiendamise seadus (106 SE) 

4. Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 

(112 SE) 

5. Pärimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (113 

SE)  

6. Kooseluseaduse rakendamise seadus (114 SE) 



7. Elatisabi seaduse muutmise seadus (115 SE) 

8. Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni ratifitseerimise seadus 

(127 SE) 

9. Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni kalandustöö konventsiooni (nr 188) 

ratifitseerimise seadus 126 SE  

10. Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus, 

millega suurendatakse trahviühikut 146 SE 

11. Kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seadus 149 SE  

12. Paarkonna seadus 151 SE 

13. Võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 

(152 SE) 

 

Perioodi lõppemisel menetluses olnud eelnõude arv – 12 

 

Vastuvõetud seadused ja otsused – 1 

 

 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste 

muutmise seadus, millega laiendatakse kannatanute õigusi kriminaalmenetluses (80 

SE), vastu võetud 17.12.2015 

 

Tagasilükatud eelnõud – 3 
 

 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus (48 SE), tagasi lükatud 22.09.2015 

 Korteriühistu vaidluste lahendamise seadus (54 SE), tagasi lükatud 01.10.2015 

 Riigi õigusabi seaduse muutmise seadus (14 SE I), tagasi lükatud 22.10.2015 

 

Arvamuse andmised 

- Euroopa Liidu asjade komisjonile antud arvamused - 2 

 

 Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia 

kohta (COM(2015) 192 final) (14.09.15) 

 Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni rände tegevuskava teise rakenduspaketi kohta 

COM(2015) 240. (07.12.15) 

 

- Arvamused Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve asjades (arvamused esitati 

Riigikogu põhiseaduskomisjonile) – 5 
 

 Täitemenetluse seadustiku § 179 põhiseaduspärasusest (3-4-1-28-15).  (29.09.15) 

 Riigi õigusabi seadus § 21 lg 3 ja selle alusel advokatuuri juhatuse poolt kehtestatud 

tasude ja kulude korra kooskõlast põhiseadusega (3-2-1-40-15). (09.11.15) 

 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 178 lõike 3 põhiseaduspärasusest (3-2-1-146-15). 

(16.11.15) 

 Kriminaalmenetluse seadustiku § 141 lõike 1 põhiseaduspärasusest. (23.11.15) 

 Halduskohtumenetluse seadustiku § 112 põhiseaduspärasusest (3-3-1-35-15). 

(15.12.15) 

 



Muu tegevus 

 

 10.08.2015 - 11.08.2015 tutvus õiguskomisjon kordonite tööga ning arutas piiriribaga 

seotud küsimusi. Külastati Narva piiripunkti, samuti Narva, Vasknarva, Saatse ja 

Värska kordoneid 

 22.09.15 ja 28.09.15 käsitles komisjon Eesti Juristide Liidu pöördumist, mis puudutas 

esmatasandi õigusabi kättesaadavust ning kvaliteeti 

 24.09.15 kohtusid õiguskomisjoni esindajad välisprokuröridega Hollandist, 

Saksamaalt, Poolast, Slovakkiast ja Hispaaniast. Kohtumine toimus Euroopa 

Justiitskoolitusvõrgustiku prokuröride vahetusprogrammi raames. 

 MTÜ Oma Pere ja Riigikogu õiguskomisjon korraldasid Riigikogu konverentsisaalis 

29. septembril 2015 seminari „Lapsendamine on lapse parimates huvides“ 

 13.10.15 külastas õiguskomisjon siseministeeriumi. Kohtumise teemadeks olid: 

o Ülevaade Siseturvalisuse arengukavast 2015- 2020 

o (STAK)/ Kogukonnakeskse turvalisuse kontseptsioon 

o Ülevaade EL välispiiri väljaehitamisest 

o Ülevaade ümberasustamise ja ümbepaigutamise tegevuskavast 

o Ülevaade täiendavatest meetmetest terrorismivastases võitluses,  

o Ülevaade SIM õigusloome tööplaanist ja eelnõudest, mis on seotud 

õiguskomisjoniga 

 19.10.15 anti õiguskomisjonile ülevaade justiitsministeeriumi haldusala  2016 aasta 

riigieelarve raames 

 20.10.15 kohtus komisjon justiitsministeeriumi vanglate valdkonna asekantsler Priit 

Kama`ga.  Teemaks oli vahistatute põgenemine Tallinna Vanglast 

 26.10.15 andis justiitsminister Urmas Reinsalu ülevaate "Õiguspoliitika 

arengusuundade aastani 2018" elluviimise kohta 

 10.11.15 andis siseministeeriumi päästepoliitika asekantsler Hannes Kont ülevaate 

kriisireguleerimise õppusest CONEX 2015 

 12.11.15 istungil käsitleti  Narva, Luhamaa ja Koidula piiripunktide  ootealadega 

seonduvat 

 14.12.15 andis Toomas Vitsut ülevaate Kohtute Haldamise Nõukoja viimasel istungil 

toimunust. 

 
 

Komisjoni välistegevus  

 

 Õiguskomisjoni esimees Heljo Pikhof osales 14.-17.10.2015 Šveitsis toimunud 

foorumil: „17th International Summit on Transnational Crime and Homeland 

and Global Security“. 

 Õiguskomisjoni delegatsioon koosseisus Heljo Pikhof, Toomas Vitsut, Uno 

Kaskpeit, Külliki Kübarsepp, Imre Sooäär, Krstjan Kõljalg ja Raivo Aeg 

kohtus 25.-26.11.15 toimunud töövisiidi raames Berliini, Bundestagi siseasjade 

komisjoni ning õigus- ja tarbijakaitsekomisjoniga. 

 

 

Muu 



Riigikogu juhatus võttis menetlusse Kaur Kenderi 15. oktoobril üle antud kollektiivse 

pöördumise "Laske elada" narkopoliitika muutmiseks ja edastas selle menetlemiseks 

õiguskomisjonile. 

 
 

 


