
Ülevaade õiguskomisjonis toimunust perioodil 13.01-30.06.2014 

 

Õiguskomisjoni koosseis 13. jaanuaril 2014: 

Marko Pomerants – esimees 

Kalle Laanet – aseesimees 

Andres Anvelt 

Igor Gräzin 

Kalle Jents 

Siim Kabrits 

Jüri Morozov 

Valdo Randpere 

Marika Tuus-Laul 

Peeter Võsa 

 

Perioodi jooksul toimunud muudatused: 

 Seoses Ken-Marti Vaheri Vabariigi Valitsuse liikme kohustest vabastamisega ning 

Riigikogu liikme volituste taastumisega 27.03.2014 lõppesid 26.03.2014 

õiguskomisjoni liikme Siim Kabritsa Riigikogu liikme volitused (Riigikogu juhatuse 

26.03.2014 otsus nr 49); 

 Seoses õiguskomisjoni liikme Andres Anvelti nimetamisega Vabariigi Valitsuse 

liikmeks 2014. aasta 27. märtsil, peatusid tema volitused Riigikogu liikmena 

(Riigikogu juhatuse 26.03.2014 otsus nr 50); 

 Riigikogu juhatuse 27. märtsi otsusega nr 57 määrati õiguskomisjoni liikmeks Neeme 

Suur ja Ken-Marti Vaher 

 Riigikogu juhatuse 03. aprilli otsusega nr 59 kinnitati Marika Tuus-Lauli lahkumine 

õiguskomisjoni liikme kohalt ning tema asemel määrati uueks õiguskomisjoni 

liikmeks Eldar Efendijev; 

 07.aprillil 2014 teatasid õiguskomisjoni esimees Marko Pomerants ning aseesimees 

Kalle Laanet oma tagasiastumisest seoses muudatustega koalitsiooni koosseisus. 

08.04.2014 toimunud õiguskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimistulemustele 

tuginedes kinnitas Riigikogu juhatus 08. aprillil oma otsusega nr 64 õiguskomisjoni 

esimeheks Neeme Suure ning aseesimeheks Marko Pomerantsi; 

 Riigikogu juhatuse 05. juuni otsusega nr 102 kinnitati Eldar Efendijevi lahkumine 

õiguskomisjoni liikme kohalt ning tema asemel määrati uueks õiguskomisjoni 

liikmeks Yana Toom;    

 Riigikogu juhatuse 18. juuni otsusega nr 121 kinnitati  Yana Toomi Riigikogu liikme 

volituste lõppemine tema valimise tõttu Euroopa Parlamendi liikmeks.  



 Riigikogu juhatuse 30. juuni otsusega nr 129 kinnitati õiguskomisjoni liikmeks 

Mihhail Korb 

Õiguskomisjoni koosseis 30. juunil 2014: 

Neeme Suur - esimees 

Marko Pomerants – aseesimees 

Igor Gräzin 

Kalle Jents 

Mihhail Korb 

Kalle Laanet 

Jüri Morozov 

Valdo Randpere 

Ken-Marti Vaher 

Peeter Võsa 

 

 

VII istungijärgul toimus 36 õiguskomisjoni istungit (neist 4 erakorralist) mille käigus 

menetleti 13 eelnõu, kuues asjas kujundati arvamus põhiseaduspärasuse kohta ning kaheksal 

korral anti arvamus EL dokumendi ning Vabariigi Valitsuse seisukoha suhtes. Istungijärgu 

alguses oli õiguskomisjoni menetluses 11 eelnõu. Perioodi jooksul määrati õiguskomisjon  

juhtivkomisjoniks viiele eelnõule. 2014. aasta kevadistungijärgul võttis Riigikogu täiskogu 

seadusena vastu 10 õiguskomisjonis menetletud eelnõu. Perioodi lõpus jäi menetlusse 6 

seaduseelnõu. 

Perioodi alguses oli õiguskomisjoni menetluses: 

1. (191 SE) Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise 

seadus; 

2. (295 SE) Kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus; 

3. (424 SE) Korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seadus; 

4. (462 SE) Korteriomandi- ja korteriühistuseadus; 

5. (468 SE) Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus; 

6. (500 SE) Väärteomenetluse seadustik; 

7. (519 SE) Õigusaktide revisjoniga seoses seaduste muutmise ja kehtetuks tunnistamise 

seadus; 

8. (545 SE) Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste 

seaduste muutmise seadus; 

9. (546 SE) Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise 

seadus; 

10. (549 SE) Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise 

seadus; 

11. (554 SE) Karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus. 

 

Perioodi jooksul määrati õiguskomisjon juhtivkomisjoniks viiele eelnõule: 
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1. (578 SE) Kriminaalmenetluse seadustiku, karistusregistri seaduse, kriminaalmenetluse 

seadustiku rakendamise seaduse, riigilõivuseaduse, riigisaladuse ja salastatud 

välisteabe seaduse ning riigi õigusabi seaduse muutmise seadus. (Riigikogu juhatuse 

21.01.2014 otsus nr 12); 

2. (552 SE) Meretöö seadus. (Riigikogu juhatuse 23.01.2014 otsus nr 13); 

3. (650 SE) Kooseluseadus. (Riigikogu juhatuse 17.04.2014 otsus nr 74); 

4. (657 SE) Perekonnaseaduse muutmise seadus. (Riigikogu juhatuse 22.04.2014 otsus nr 

75); 

5. (676 SE) Päästeseaduse muutmise seadus. (Riigikogu juhatuse 02.06.2014 otsus nr 

94); 

Perioodi lõpus jäi õiguskomisjoni menetlusse: 

1. (191 SE) Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise 

seadus 

2. (295 SE) Kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus  

3. (500 SE) Väärteomenetluse seadustik 

4. (650 SE) Kooseluseadus 

5. (657 SE) Perekonnaseaduse muutmise seadus 

6. (676 SE) Päästeseaduse muutmise seadus 

Riigikogu VII istungijärgul võeti seadusena vastu 10 eelnõu, mille juhtivkomisjoniks oli 

õiguskomisjon: 

1. (424 SE) Korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seadus (RT I, 13.03.2014, 4);  

2. (462 SE) Korteriomandi- ja korteriühistuseadus (RT I, 13.03.2014, 3); 

3. (468 SE) Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus (RT I, 

26.02.2014, 1); 

4. (519 SE) Õigusaktide revisjoniga seoses seaduste muutmise ja kehtetuks tunnistamise 

seadus (RT I, 16.04.2014, 1); 

5. (545 SE) Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste 

seaduste muutmise seadus (RT I, 21.05.2014, 1); 

6. (552 SE) Meretöö seadus (RT I, 29.06.2014, 108); 

7. (578 SE) Kriminaalmenetluse seadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste 

muutmise seadus (RT I, 21.06.2014, 11); 

8. (549 SE) Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise 

seadus (RT I, 21.03.2014, 3); 

9. (546 SE) Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise 

seadus (RT I, 29.06.2014, 3); 

10. (554 SE) Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise 

seadus  (RT I, 12.07.2014, 1). 

 

Õiguskomisjoni istungitel menetleti käsitletaval perioodil 13 eelnõu: 

1. 424 SE Korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seadus; 

2. 462 SE Korteriomandi- ja korteriühistuseadus; 

3. 468 SE Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus; 

4. 500 SE Väärteomenetluse seadustik  



5. 519 SE Õigusaktide revisjoniga seoses seaduste muutmise ja kehtetuks tunnistamise 

seadus; 

6. 545 SE Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste 

seaduste muutmise seadus; 

7. 552 SE Meretöö seadus; 

8. 578 SE Kriminaalmenetluse seadustiku, karistusregistri seaduse, kriminaalmenetluse 

seadustiku rakendamise seaduse, riigilõivuseaduse, riigisaladuse ja salastatud 

välisteabe seaduse ning riigi õigusabi seaduse muutmise seadus; 

9. 549 SE Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise 

seadus; 

10. 546 SE Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise 

seadus; 

11. 554 SE Karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus; 

12. 650 SE Kooseluseadus 

13. 657 SE Perekonnaseaduse muutmise seadus 

Õiguskomisjon andis kaheksal korral arvamuse EL dokumendi ning Vabariigi Valitsuse 

seisukoha suhtes: 

1. Eesti seisukohad menetlusõiguste paketi kohta. (10.02.2014) 

2. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega muudetakse 

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse määrust, eelnõu kohta. (10.02.2014) 

3. „Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepaneku suhtes, milles 

käsitletakse avalikustamata oskusteabe ja äriteabe (ärisaladuste) ebaseadusliku 

omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastast kaitset” juurde (17.02.2014) 

4. Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni korraldatud autoriõiguse regulatsiooni 

läbivaatamist puudutavas avalikus konsultatsioonis.(26.02.2014) 

5. Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Avatud ja turvalise Euroopa muutmine 

tõelisuseks“ kohta“ (20.05.2014) 

6. Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „ELi uus õigusriigi tugevdamise 

raamistik“ kohta COM(2014) 158 (10.06.2014) 

7. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühe osanikuga osaühingute 

direktiivi eelnõu kohta COM(2014).(16.06.2014) 

8. Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni äritegevuse ebaõnnestumist ja maksejõuetust 

käsitleva uue lähenemisviisi soovituse kohta C(2014) 1500, SWD(2014)62. 

(17.06.2014) 

Õiguskomisjon kujundas kuues asjas arvamuse põhiseaduspärasuse kohta: 

1. Arvamus sotsiaalhoolekande seaduse § 22 lõigete 1-2 ja § 222 lõigete 1-2 ning 

perekonnaseaduse § 183 lõike 3 põhiseaduslikkuse kohta. (27.01.2014) 

2. Arvamus töölepingu seaduse (TLS) § 107 lg 2 põhiseaduslikkuse kohta ja täiendavad 

selgitused, millist eesmärki näeb Riigikogu TLS § 107 lõikel 2. (28.01.2014) 

3. Arvamus enne 1.jaanuari 2009 kehtinud TsMS § 175 lõike 3, mille kohaselt Vabariigi 

Valitsus kehtestab lepingulise esindaja ja nõustaja kulude teistelt menetlusosalistelt 

sissenõudmise piirmäärad, ning selle alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruse nr 

306, kooskõlast põhiseadusega (17.03.2014)’ 

4. Arvamus politsei ja piirivalve seaduse § 106 lg 1 põhiseadusele vastavusest osas, 

milles alates 01.01.2010 kuni 01.01.2013 pensionile läinud politseinike pensioni 
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ümberarvutamisel ei arvestatud 01.01.2010-01.01.2013 kehtinud politseinike 

ametipalkade vähenemist. (16.06.2014) 

5. Õiguskantsleri ettepanek nr 24 - Vahistatu liikumisvabadus ja suhtlemisvõimalus teiste 

vahistatutega vangistusseaduse § 90 lõike 3 lause 1 ja lõike 5 põhiseaduspärasuse 

kohta. (20.01.2014) 

6. Õiguskantsleri ettepanek nr. 25 - Riigilõivuseaduse ning tsiviilkohtumenetluse 

seadustiku ja halduskohtumenetluse seadustiku koostoime normide Eesti Vabariigi 

põhiseadusega kooskõlla viimiseks. (27.01.2014) 

 

Muu 

 

 Komisjon tutvus küberjulgeoleku strateegiaga aastateks 2014-2017. (10.06.14) 

 Kujundas seisukoha vandeadvokaat Anti Aasmaa pöördumisele (kiri nr 1-6/14-50/1), 

mis puudutab kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse eelnõu algatamist. 

 Kujundas arvamuse põhiseaduskomisjoni menetluses oleva Vabariigi Valitsuse 

algatatud kohtute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse 

eelnõule (570 SE) esitatud muudatusettepanekute suhtes. (17.03.2014) 

 

Välistegevus 

 

  Õiguskomisjon võttis 24.aprillil 2014 vastu Leedu parlamendi kolleege.  

 

 




