
 

Õiguskomisjoni tegevuse ülevaade  

RK XIII koosseis V istungijärk 09.01.2017 - 15.06.2017; 19.06.2017  

 

Komisjoni koosseis ja koosseisumuudatused 

 

Esimees:  Jaanus Karilaid (K)  

Aseesimees:   Uno Kaskpeit (EKRE) 

Liikmed:   Raivo Aeg (IRL) 

Olga Ivanova (K) 

Külliki Kübarsepp (VABA) 

Liisa Oviir (SDE) alates 29.03.2017 

Hanno Pevkur (RE)  

Barbi-Jenny Pilvre-Storgård (SDE) kuni 29.03.2017 

Valdo Randpere (RE) 

Urve Tiidus (RE)  

Toomas Vitsut (K) 

Hardi Volmer (SDE)  

 

Õiguskomisjoni istungite arv perioodil 09.01.2017 - 19.06.2017 – 39 

(Seal hulgas toimus üks ühisistung põhiseaduskomisjoniga (21.02.17) ning üks avalik istung 

(07.03.17) 

 

Eelnõud 

enne perioodi algust menetluses olnud eelnõude arv – 9 
 

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. Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise 

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

7. Meretöö seaduse ja töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse muutmise seadus 

(329 SE) 

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

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

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

 

eelnõude, mille juhtivkomisjoniks komisjon määrati perioodi jooksul, arv  - 15 

 

1. Eesti Vabariigi ja India Vabariigi kohtulikult karistatud isikute üleandmise kokkuleppe 

ratifitseerimise seadus (375 SE) 

2. Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (384 SE) 

3. Karistusseadustiku ja välismaalaste seaduse muutmise seadus (385 SE) 

4. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 655/2014, millega luuakse pangakontode 

Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist 

tsiviil- ja kaubandusasjades, rakendamine ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 

konventsiooni protokollist nr 16 tuleneva menetluse loomine (404 SE) 

5. Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 

(tehnovõrgu talumise tasu muutmine) (405 SE) 

6. Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 16 ratifitseerimise 

seadus (408 SE) 

7. Politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 

(416 SE) 

8. Karistusseadustiku § 178 muutmise seaduse eelnõu (422 SE) 

9. Kriminaalmenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse 

muutmise seadus (Euroopa uurimismääruse direktiivi ülevõtmine) (442 SE) 

10. Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (447 SE) 

11. Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 

(alaealiste õigusrikkujate kohtlemise muutmine) (453 SE) 

12. Kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seadus (461 SE) 

13. Töölepingu seaduse muutmise seadus (467 SE) 

14. Riigikogu otsus "Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva 

parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmete nimetamine" (473 OE) 

15. Naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu 

konventsiooni ratifitseerimise seadus (475 SE) 

  

perioodi lõppemisel menetluses olnud eelnõude arv – 11 

 

 

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. Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 

(tehnovõrgu talumise tasu muutmine) (405 SE) 

7. Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (447 SE) 

8. Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 

(alaealiste õigusrikkujate kohtlemise muutmine) (453 SE) 

9. Kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seadus (461 SE) 

10. Töölepingu seaduse muutmise seadus (467 SE) 

11. Naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa 

Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seadus (475 SE) 

 

vastuvõetud seadused ja otsused – 12 

 

1. Meretöö seaduse ja töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse muutmise seadus (329 

SE), vastu võetud 15.02.17 

2. Eesti Vabariigi ja India Vabariigi kohtulikult karistatud isikute üleandmise kokkuleppe 

ratifitseerimise seadus (375 SE), vastu võetud 22.02.17 

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

tema juhatuse või seda asendava organi asukoht) (347 SE), vastu võetud 05.04.17 

4. Töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (356 SE), vastu võetud 12.04.17 

5. Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (384 

SE),vastu võetud 20.04.17 

6. Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 16 ratifitseerimise 

seadus 408 SE, vastu võetud 07.06.17 

7. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 655/2014, millega luuakse pangakontode 

Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist 

tsiviil- ja kaubandusasjades, rakendamine ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 

konventsiooni protokollist nr 16 tuleneva menetluse loomine (404 SE), vastu võetud 

07.06.17 

8. Riigikogu otsus "Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva 

parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmete nimetamine" (473 OE), vastu võetud 

13.06.17 

9. Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus  

(suhtumise karmistamine sõiduki joobes juhtimisse) (328 SE), vastu võetud 14.06.17; 

10. Karistusseadustiku ja välismaalaste seaduse muutmise seadus (385 SE), vastu võetud 

14.06.17 

11. Kriminaalmenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise 

seaduse muutmise seadus (Euroopa uurimismääruse direktiivi ülevõtmine) (442 SE), 

vastu võetud 14.06.17 

12. Politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seadus (416 SE), 

vastu võetud 19.06.17 

 



 

Tagasi lükatud eelnõud – 1 

 

1. Karistusseadustiku § 178 muutmise seadus (422 SE), tagasi lükatud 15.06.17 

õiguskomisjoni algatatud eelnõud – 2 

 

1. Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus (472 SE), 

algatatud 29.05.17 

2. Riigikogu otsus "Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva 

parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmete nimetamine" (473 SE), algatatud 

29.05.17 

 

Arvamuse andmised 

 

 Euroopa Liidu asjade komisjonile antud arvamused – 6 

 

1. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, mis käsitleb 

rahapesuvastast võitlust kriminaalõiguse vahenditega (komisjonis 20.02.17) 

2. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega 

luuakse EL-i reisiinfo ja – lubade süsteem /ETIAS) (komisjonis 20.02.17) 

3. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb arestimis ja 

konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist, eelnõu kohta COM(2016) 819 

(komisjonis 14.03.17) 

4. 2. Eesti seisukohad maksejõuetust käsitleva Euroopa Liidu direktiivi eelnõu kohta 

COM(2016) 723 (komisjonis 14.03.17)  

5. Eesti seisukohad Schengeni infosüsteemi paketi kohta (komisjonis 09.05.17) 

6. „Eesti seisukohad seoses Euroopa Prokuratuuri asutamisega tõhustatud koostöö 

vormis ning Eesti osalemisega tõhustatud koostöös" (komisjonis 15.05.17; 16.05.17) 

 

arvamused Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve asjades (arvamused esitati 

Riigikogu põhiseaduskomisjonile) – 3 
 

1. Kriminaalmenetluse seadustiku § 403 lõike 4 vastavusest põhiseadusele (komisjonis 

17.01.17) 

2. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 172 lõike 8 põhiseadusepärasusest. (komisjonis 

07.02.17) 

3. Halduskohtumenetluse seadustiku § 46 lg 2 teise lause põhiseaduspärasusest 

(komisjonis 12.06.17). 

 
Muu tegevus 

 

 Ülevaade siseministeeriumi ja justiitsministeeriumi 2017. aasta tööplaanidest 

(10.01.17) 

 Kohtumine Arenguseire Keskuse juhataja Tea Daniloviga (13.02.17) 

https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/685a8481-a0ab-47e8-9d61-66d267cbc161/Välismaalasele%20rahvusvahelise%20kaitse%20andmise%20seaduse%20muutmise%20seadus


 Arutelu esimese ja teise astme kohtute eelarve kujunemisest. Arutelul osalesid 

Riigikohtu esimees Priit Pikamäe, justiitsminister Urmas Reinsalu, 

justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika asekantsler Marko Aavik, 

rahandusministeeriumi riigieelarve osakonnajuhataja asetäitja Marika Tuusis, sama 

osakonna nõunik Susann Tamm ja analüütik Peter Pääso (16.02.17) 

 Kohtumine Tartu Ringkonnakohtu esimehe Kersti Kerstna-Vaksi ja Tartu 

Ringkonnakohtu kohtudirektori Tiina Erebiga (16.02.17) 

 Õiguskomisjoni ja põhiseaduskomisjoni 21.02.17 ühisistung.  Teemaks EL eesistumise 

prioriteedid.  

 Arvamus Häirekeskuse juhi kandidaadi Kätlin Alvela suhtes (21.02.17) 

 Ülevaade „Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018“ ettekandest (07.03.17) 

 Ülevaade „Eesti autoritaarrežiimi poliitilistest repressioonidest aastatel 1934-1940“ , 

Ülevaate andsid ajaloodoktor Jaak Valge (Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste 

instituut, Eesti demograafia keskus, juhtivteadur ) ja ajaloo magister Art Johanson 

(Kaitseväe Ühendatud õppeasutused, teadur) (07.03.17 avalik istung) 

 Ülevaade narkopoliitika kitsakohtadest ja nende võimalikest lahendusest. Ülevaate 

andsid justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talituse kriminaalpoliitika 

osakonna juhataja Tanel Kalmet, analüüsitalituse nõunik Andri Ahven, 

siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik Ain Peil, 

sotisaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Anna-Liisa Pääsukene, TAI 

nakkushaiguste ja narkomaania ennetamise osakonna juhataja Aljona Kurbatova, 

PPA arendusosakonna ennetuse ja süüteomenetluse büroo juhtivkriminaalametnik 

Janek Pedask (09.03.17) 

 Arutelu šokivangistusega seonduvast. Arutelul osales Riigi Peaprokurör Lavly Perling 

(14.03.17) 

 Arutelu teemal „Alaealiste vastu suunatud seksuaalkuritegude karistusmäärad ja 

mõjutusvahendid süüdimõistetule pärast karistuse kandmist“ (11.04.17) 

 Arutelu väikeaktsionäride kaitset puudutavates küsimustes (12.06.17) 

 

 

 Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esindajateks esitati õiguskomisjoni liikmed Uno 

Kaskpeit ja Olga Ivanova (09.01.17; 16.01.17) 

 Süüteoennetuse Nõukoja liikmeks esitati õiguskomisjoni liige Urve Tiidus (16.01.17) 

 Kohtute Haldamise Nõukoja liikmeks esitati õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid 

(13.02.17) 

 

 

Komisjoni välistegevus 

 Barbi Pilvre osales  EP kodanikevabaduse, sise- ja justiitsasjadekomisjoni ja 

rahvusparlamentide vastavate komisjonide koosolekul (28.02.17) 

 Urve Tiidus kohtus Saksamaa Saksi-Anhalti liidumaa parlamendi õigus-, põhiseadus- 

ja võrdõiguslikkuse komisjoni delegatsiooniga (31.05.17)  

 
 


