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Õiguskomisjoni istungite arv perioodil 13.01.2020-18.06.2020 - 26 

Sh. Põhiseaduskomisjoni, õiguskomisjoni ja korruptsioonivastase erikomisjoni ühine 

avalik istung „Eesti Arstide Liidu ja Tallinna Arstide Liidu korruptsiooniteemalise 

pöördumise arutelu“ (18.02.2020) 

Sh. 2 erakorralist istungit (03.04.2020 ja 09.04.2020) 

Eelnõud 

Eelnõud, mille juhtivkomisjoniks õiguskomisjon määrati perioodi jooksul - 7 

1. Äriseadustiku muutmise seadus (osa võõrandamine) (148 SE) 

2. Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (COVID-19 haigust 

põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) (170 SE) 

3. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (elektrooniliste 

võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) (180 SE) 

4. Kohtute seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seadus (134 SE) 

5. Politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus (161 SE) 

6. Notariaadiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (200 SE) 

7. Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (195 SE) 

 

Perioodi lõppedes menetluses olnud eelnõude arv - 7 

1. Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (195 SE) 



2. Notariaadiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (200 SE) 

3. Tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 120 SE) 

4. Audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste 

seaduste muutmise seadus (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest 

tulenevad karistused) (111 SE) 

5. Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 

(Euroopa Liidu õigusest tulenevad rahatrahvid) (94 SE) 

6. Riigikogu otsus "„Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine" (52 

OE) 

7. Riigikogu otsus "„Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine" (53 

OE) 

 

Algatatud eelnõud – 4 

1. Väärteomenetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise seadus (216 SE) 

2. Väärteomenetluse seadustiku § 62 muutmise seadus (215 SE) 

3. Politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus (161 SE) 

4. Äriseadustiku, tõestamisseaduse ja notari tasu seaduse muutmise seadus (101 SE). 

Õiguskomisjon otsustas algatajate nõusolekul ühendada Vabariigi Valitsuse algatatud 

äriseadustiku muutmise seaduse (osa võõrandamine) eelnõu 117 SE ja õiguskomisjoni 

algatatud äriseadustiku, tõestamisseaduse ja notari tasu seaduse muutmise seaduse 

eelnõu 101 SE ning koostada vastavalt riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 101 

lõikele 2 üks äriseadustiku muutmise seaduse (osa võõrandamine) eelnõu 148 SE 

Vabariigi Valitsuse algatatud eelnõu 117 SE sõnastuses. 

 

Perioodi lõppedes vastu võetud eelnõude arv – 7 

1. Äriseadustiku muutmise seadus (osa võõrandamine) (148 SE). Õiguskomisjon otsustas 

algatajate nõusolekul ühendada Vabariigi Valitsuse algatatud äriseadustiku muutmise 

seaduse (osa võõrandamine) eelnõu 117 SE ja õiguskomisjoni algatatud 

äriseadustiku, tõestamisseaduse ja notari tasu seaduse muutmise seaduse eelnõu 101 

SE ning koostada vastavalt riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 101 lõikele 2 üks 

äriseadustiku muutmise seaduse (osa võõrandamine) eelnõu 148 SE Vabariigi 

Valitsuse algatatud eelnõu 117 SE sõnastuses. 

2. Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (COVID-19 haigust 

põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) (170 SE) 

3. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (elektrooniliste 

võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) (180 SE) 

4. Kohtute seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seadus (134 SE) 

5. Relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seadus 

(tulirelvadirektiivi ülevõtmine) (62 SE) 

6. Politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus (161 SE) 

7. Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seadus (128 UA) 

 

Tagasivõetud eelnõude arv – 0 

 



Arvamuse andmised  

Arvamused Riigikogu komisjonidele - 1 

1. Õiguskomisjoni arvamus riigikaitsekomisjonile Vabariigi Valitsuse algatatud 

riigikaitseseaduse eelnõu (112 SE), karistusseadustiku muutmise seaduse 

(riigikaitsevastased süüteod) eelnõu (113 SE) ja kriminaalmenetluse seadustiku, 

halduskohtumenetluse seadustiku ja karistusseadustiku ning teiste seaduste muutmise 

seadus (kriminaal-, väärteo- ja kohtumenetluse erisused erakorralise ja 

sõjaseisukorra ajal) eelnõu (114 SE) kohta õiguskomisjoni valdkonda kuuluvate 

seaduste muudatuste osas. 

 Arvamused Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve asjades - 1 

1.  Õiguskomisjoni arvamus Riigikohtule karistusseadustiku § 422 lg 2 p 1 

põhiseaduspärasuse kohta. 

 

Muu tegevus 

• Ülevaade Päästeameti tegevustest ja perspektiividest. (10.02.2020) 

• Arutelu seoses kollektiivse pöördumisega „Tõstame parvlaev Estonia vraki üles“. 

(11.02.2020) 

• Arutelu seoses vastusega kollektiivsele pöördumisele „Tõstame parvlaev Estonia 

vraki üles“ (17.02.2020) 

• Põhiseaduskomisjoni, õiguskomisjoni ja korruptsioonivastase erikomisjoni ühine 

avalik istung „Eesti Arstide Liidu ja Tallinna Arstide Liidu korruptsiooniteemalise 

pöördumise arutelu“ (18.02.2020) 

• Arutelu „ Liikluses kiiruseületajate ohjeldamiseks rahunemispeatuse eksperimendi 

tulemuste tutvustamine ja arutelu edasiste õiguslikke lahenduste üle“ (09.03.2020) 

• Arutelu „Kas kriis ja eriolukord on toonud esile vajaduse muudatusteks 

õiguskorras?“(24.03.2020) 

 


