
 

Õiguskomisjoni tegevuse ülevaade  

RK XIII koosseisu IV istungijärk (12.09.2016 - 19.12.2016) 

 

Komisjoni koosseis ja koosseisumuudatused 

 

Seoses Heljo Pikhofi lahkumisega õiguskomisjonist, toimusid 05.12.16 õiguskomisjoni 

esimehe ja aseesimehe valimised. 6 poolthäälega sai õiguskomisjoni esimeheks Jaanus 

Karilaid ja 5 poolthäälega aseesimeheks Uno Kaskpeit. 

 

Esimees:  Jaanus Karilaid (K) õiguskomisjoni liige alates 21.11.2016; 

esimees alates 05.12.2016 

Esimees: Heljo Pikhof kuni 24.11.2016 

Aseesimees:   Uno Kaskpeit (EKRE) 

Liikmed:   Raivo Aeg (IRL) 

Olga Ivanova (K) 

Kristjan Kõljalg kuni 23.11.2016 

Külliki Kübarsepp (VABA) 

Rait Maruste (RE) alates 16.09.2016 kuni 23.11.2016 

Andrei Novikov kuni 21.11.2016 

Hanno Pevkur (RE) alates 24.11.2016 

Barbi-Jenny Pilvre-Storgård (SDE) alates 24.11.2016 

Valdo Randpere (RE) 

Imre Sooäär (RE) kuni 16.09.2016 

Urve Tiidus (RE) alates 24.11.16 

Toomas Vitsut (K) 

Hardi Volmer (SDE) alates 05.12.2016 

 

Õiguskomisjoni istungite arv perioodil 12.09.2016 - 15.12.2016 – 21 

(Seal hulgas 14.09.16 toimunud erakorraline istung) 

 



Eelnõud 

enne perioodi algust menetluses olnud eelnõude arv – 8 
 

1. Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse täiendamise seadus (96 SE); 

2. Kooseluseaduse rakendamise seadus (114 SE); 

3. Paarkonna seadus (151 SE); 

4. Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (246 OE); 

5. Abieluvararegistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise 

seadus (abieluvararegistri pidamise ja kannete tegemise üleandmine) (258 SE); 

6. Kriminaalmenetluse seadustiku ja riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse 

muutmise seadus (266 SE); 

7. Korrakaitseseaduse muutmise seadus (267 SE); 

8. Avaliku teenistuse seaduse, kohtute seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning teiste 

seaduste muutmise seadus (268 SE). 

 

eelnõude, mille juhtivkomisjoniks komisjon määrati perioodi jooksul, arv  - 10 

 

1. Laste kaitset seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise eest käsitleva 

Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seadus (279 SE); 

2. Kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 

(280 SE); 

3. Riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (299 SE); 

4. Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 

(kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise direktiivi ülevõtmine) 

(308 SE); 

5. Päästeseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus (309 SE); 

6. Korrakaitseseaduse muutmise seadus (312 SE); 

7. Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus  

(suhtumise karmistamine sõiduki joobes juhtimisse) (328 SE); 

8. Meretöö seaduse ja töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse muutmise seadus 

(329 SE); 

9. Äriseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (juriidilise isiku 

ja tema juhatuse või seda asendava organi asukoht) (347 SE; 

10. Töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (356 SE). 

 

perioodi lõppemisel menetluses olnud eelnõude arv – 10 

 

 

1. Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse täiendamise seadus (96 SE); 

2. Kooseluseaduse rakendamise seadus (114 SE); 

3. Paarkonna seadus (151 SE); 

4. Avaliku teenistuse seaduse, kohtute seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning 

teiste seaduste muutmise seadus (268 SE); 



5. Kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise 

seadus (280 SE); 

6. Korrakaitseseaduse muutmise seadus (312 SE); 

7. Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise 

seadus  (suhtumise karmistamine sõiduki joobes juhtimisse) (328 SE); 

8. Meretöö seaduse ja töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse muutmise seadus 

(329 SE); 

9. Äriseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (juriidilise 

isiku ja tema juhatuse või seda asendava organi asukoht) (347 SE); 

10. Töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (356 SE). 

 

vastuvõetud seadused ja otsused – 6 
 

1. Laste kaitset seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise eest käsitleva 

Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (279 SE), vastu 

võetud 19.10.16; 

2. Korrakaitseseaduse muutmise seadus (267 SE), vastu võetud 22.11.16; 

3. Abieluvararegistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise 

seadus (abieluvararegistri pidamise ja kannete tegemise üleandmine) (258 SE), vastu 

võetud 07.12.16; 

4. Päästeseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus (309 SE), vastu 

võetud 07.12.16; 

5. Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 

(kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise direktiivi ülevõtmine) 

308 SE; vastu võetud 15.12.16; 

6. Riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (299 SE), vastu võetud 

15.12.16. 

 

tagasilükatud eelnõud – 1 

 

1. Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" (246 OE), tagasi 

lükatud 13.09.16. 

tagasivõetud eelnõud – 1 

2. Kriminaalmenetluse seadustiku ja riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse 

muutmise seadus (266 SE), tagasi võetud 17.11.16. 

 

 

Arvamuse andmised 

 

 Euroopa Liidu asjade komisjonile antud arvamused – 3 

 

1. Eesti seisukohad direktiivi eelnõu suhtes, millega rakendatakse 21. mai 2012. a 

(muudetud 8. mail 2013. a) kokkulepet, mille sõlmisid Euroopa Liidu 



põllumajandusühistute üldine liit (COGECA), Euroopa Transporditöötajate 

Föderatsioon (ETF) ja Euroopa Liidu kalandusettevõtete riiklike organisatsioonide 

ühendus (EUROPÊCHE) ning mis käsitleb Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2007. 

aasta kalandustöö konventsiooni rakendamist. (26.09.16); 

2. Eesti seisukohad nõukogu määruse, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja 

vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades otsuste tunnustamist ja täitmist, ning 

rahvusvahelisi lapserööve, eelnõu kohta COM(2016) 411. (26.09.16); 

3. Eesti seisukohad menetlustingimuste määruse, kvalifikatsioonitingimuste määruse, 

vastuvõtutingimuste direktiivi muutmise ja EL ülese ümberasustamise määruse 

eelnõude kohta COM(2016) 465; COM(2016) 468; COM(2016) 466; COM(2016) 

467. (18.10.16) 

 

 

arvamused Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve asjades (arvamus esitati 

Riigikogu põhiseaduskomisjonile) – 1 
 

1. VangS § 94 lõike 5 põhiseaduspärasuse kohta. (12.09.16). 

 

 
Muud tegevus  

 

 Arutelu Eesti EL eesistumise parlamentaarse tasandi programmi kujundamisest. 

(12.09.16) 

 Arutelu liiklusseaduse § 226 (Liiklusõnnetuses osalenud juhi poolt pärast 

liiklusõnnetust alkoholi, narkootilise või psühhotroopse aine tarvitamine) 

rakenduspraktikast ja võimalikest muudatustest karistusnormides. (26.09.16) 

 Arutelu vabatahtliku merepääste regulatsiooni rakendumise üle ning tutvumine 

Tallinna Vabatahtliku Merepäästeühinguga Tallinna Vanasadamas (27.09.16) 

 Arutelu siseministri ja justiitsministriga 2017. aasta riigieelarve ja õigusloome 

teemadel. (11.10.16) 

 Arutelu küttevõlgade sissenõudmisega seotud probleemidest. (17.10.16) 

 Komisjoni vastus Europoli parlamentaarse ühiskontrolli töörühma korraldust ja 

töökorda puudutava küsimustiku kohta. (24.10.16) 

 Komisjoni liikmete väljasõit Pärnumaa saartele ja rannikule. (28.10.16) 

  Arutelu Rahvastikuregistri kannete õiguslikust raamistikust. (07.11.16) 

 Justiitsminister Urmas Reinsalu andis ülevaate „Õiguspoliitika arengusuundade 

aastani 2018" elluviimise kohta. (08.11.16) 

 Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsler Kristel Siitam Nyiri ja 

karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik Aare Pere andsid ülevaate 

kriminaalmenetluse seadustiku revisjoni hetkeseisust. (15.11.16) 

 Arutelu kadunud inimeste otsimisega seotud õiguslikust regulatsioonist ja seaduste 

muutmisvajadusest. (22.11.16) 

 Arutelu Kihnu saarestiku päästevõimekuse tõstmisest. (22.11.16) 

 Kohtumine justiitsminister Urmas Reinsaluga (13.12.2016) 

 



 

Komisjoni välistegevus 

 kohtumine välisprokuröride ja Riigiprokuratuuri esindajatega. (22.09.16) 

 kohtumine Austria prokuröride ja kohtunike delegatsiooniga. (22.09.16) 

 


