
 

Õiguskomisjoni tegevuse ülevaade  

RK XIII koosseis VII istungijärk 08.01.2018 - 14.06.2018  

 

Komisjoni koosseis ja koosseisumuudatused 

 

Esimees:  Jaanus Karilaid (K)  

Aseesimees:   Uno Kaskpeit (EKRE) 

Liikmed:   Raivo Aeg (IRL) 

Peep Aru (RE) alates 07.05.2018 

Olga Ivanova (K)  

Külliki Kübarsepp (VABA) 

Liisa Oviir (SDE)  

Valdo Randpere (RE) 

Taavi Rõivas (RE) kuni 06.05.2018 

Urve Tiidus (RE)  

Toomas Vitsut (K) 

Hardi Volmer (SDE)  

 

Õiguskomisjoni istungite arv perioodil 08.01.2018 - 14.06.2018 – 32  

(sealhulgas 1 erakorraline istung (22.03.18) ja 3 ühisistungit (03.04.18, 28.05.18, 05.06.18) 

 

Eelnõud 

enne perioodi algust 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. Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 

(tehnovõrgu talumise tasu muutmine) (405 SE) 

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

7. Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (494 

SE) 



8. Riigikogu otsus "Riikliku VEB Fondi koondatud Põhja-Eesti Aktsiapanga ja Balti 

Ühispanga klientide nõuete, mis on seotud endises NSV Liidu Välismajanduspangas 

külmutatud kontodega, eest Eesti Vabariigi poolt reaalse rahalise hüvitise suuruse 

määramine ja väljamaksmine" (515 OE) 

9. Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus (551 SE) 

10. Karistusseadustiku muutmise seadus (561 SE) 

11. Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus (562 SE) 

 

 

eelnõude, mille juhtivkomisjoniks komisjon määrati perioodi jooksul, arv  - 12 

 

1. Pankrotiseaduse, krediidiasutuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise 

seadus (pankrotihalduri tasu) (575 SE)  

2. Väärteomenetluse seadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 

(580 SE) 

3. Advokatuuriseaduse, kohtute seaduse, kohtutäituri seaduse ja teiste seaduste 

muutmise seadus (583 SE) 

4. Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 

(väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad rahatrahvid) (586 SE) 

5. Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse 

hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase 

vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seadus (625 SE) 

6.  Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa 

seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seadus 

(627 SE) 

7. Abipolitseiniku seaduse muutmise seadus (631 SE) 

8. Karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 

(terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) (642 SE)  

9. Relvaseaduse muutmise seadus (654 SE) 

10. Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 

(ohtlikud kalduvuskurjategijad, välismaalastest kurjategijad) (658 SE) 

11. Äriseadustiku muutmise seadus (665 SE)  

12. Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse 

muutmise seadus (667 SE) 

 

 

perioodi lõppemisel menetluses olnud eelnõude arv – 17 

 

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. Riigikogu otsus "Riikliku VEB Fondi koondatud Põhja-Eesti Aktsiapanga ja Balti 

Ühispanga klientide nõuete, mis on seotud endises NSV Liidu Välismajanduspangas 

külmutatud kontodega, eest Eesti Vabariigi poolt reaalse rahalise hüvitise suuruse 

määramine ja väljamaksmine" (515 OE) 

6. Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus (551 SE) 

7. Karistusseadustiku muutmise seadus (561 SE) 

8. Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus (562 SE) 

https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/579ee3ce-f72c-42dc-ac94-6d4c55e558f5/Kriminaalmenetluse%20seadustiku%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/450a47c2-4ae8-4e38-82a2-ca1811521754/Karistusseadustiku%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/c3683599-7538-424c-82d6-b0ce917a7cb0/Kriminaalmenetluse%20seadustiku%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/579ee3ce-f72c-42dc-ac94-6d4c55e558f5/Kriminaalmenetluse%20seadustiku%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/450a47c2-4ae8-4e38-82a2-ca1811521754/Karistusseadustiku%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/c3683599-7538-424c-82d6-b0ce917a7cb0/Kriminaalmenetluse%20seadustiku%20muutmise%20seadus


9. Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 

(väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad rahatrahvid) (586 SE) 

10. Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse 

hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase 

vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seadus (625 SE) 

11. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa 

seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seadus 

(627 SE) 

12. Abipolitseiniku seaduse muutmise seadus (631 SE) 

13. Karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 

(terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) (642 SE)  

14. Relvaseaduse muutmise seadus (654 SE) 

15. Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 

(ohtlikud kalduvuskurjategijad, välismaalastest kurjategijad) (658 SE) 

16. Äriseadustiku muutmise seadus (665 SE)  

17. Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse 

muutmise seadus (667 SE) 

 

 

vastuvõetud seadused ja otsused – 6 

 

1. Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (tehnovõrgu 

talumise tasu muutmine) (405 SE), vastu võetud 17.01.18 

2. Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (494 SE), 

vastu võetud 14.02.18 

3. Pankrotiseaduse, krediidiasutuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise 

seadus (pankrotihalduri tasu) (575 SE), vastu võetud 18.04.18 

4. Väärteomenetluse seadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse 

(580 SE), vastu võetud 09.05.18  

5. Advokatuuriseaduse, kohtute seaduse, kohtutäituri seaduse ja teiste seaduste muutmise 

seadus (583 SE), vastu võetud 09.05.18 

6. Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (447 SE), vastu võetud 

14.05.18. 

 

 

 

Arvamuse andmised 

Euroopa Liidu asjade komisjonile antud arvamused – 8 

 

1. Osalemine ümberasustamises aastatel 2018 ja 2019 (komisjonis 09.01.18) 

2. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse, millega muudetakse otsust nr 

1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta, eelnõu suhtes - COM(2017) 772 

(komisjonis 05.03.18) 

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

määrust (EL) 2016/399 sisepiiridel piirikontrolli ajutist taaskehtestamist reguleerivate 

normide osas, eelnõu kohta COM(2017) 571 (komisjonis 05.03.18) 



4. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis reguleerib kaupade 

müügilepingutega seonduvaid teatavaid aspekte, eelnõu kohta COM(2017) 637 

(komisjonis 05.03.18) 

5. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb 

mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimise vastast võitlust, 

eelnõu kohta  COM(2017) 489 (komisjonis 12.03.18) 

6. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis reguleerib õigust, mida 

kohaldatakse nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes, eelnõu kohta - 

COM(2018) 96 (komisjonis 29.05.18) 

7. Eesti Seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb tarbijate 

kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagisid ja millega tunnistatakse kehtetuks 

direktiiv 2009/22/EÜ, eelnõu (komisjonis 11.06.18) 

8. Eesti seisukohad Euroopa Liidu tarbijakaitse – eeskirjade ajakohastamise ja nende 

täitmise tõhustamise kohta (komisjonis 11.06.18) 

 

arvamused Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve asjades (arvamused esitati 

Riigikogu põhiseaduskomisjonile) – 2 

 

1. TsMS § 182 lg 2 p 1 põhiseaduspärasusest (komisjonis 05.03.18) 

2. MTÜS § 36 lg 1 ja lg 5, § 361 lg 3 ja § 78 lg 3 koostoimes raamatupidamise seaduse § 

2 lg 2 ja § 14 lg 1 põhiseaduspärasusest (komisjonis 03.05.18) 

 

Muu tegevus 

 

 Arutelu korteriomandi- ja korteriühistu seaduse rakendumisest (23.01.18) 

 Arutelu väikeaktsionäride õigustest (05.02.18; 05.04.18) 

 Ülevaade Interpoli tegevusest (20.02.18) 

 Justiitsministri ülevaade kriminaalpoliitika arengusuundadest (05.03.2018). 

 OTRK „ VEB Fondi juhtumi põhjal“ ettevalmistamine. (22.03.18; 02.04.1;, 09.04.18; 

17.04.18) 

 Arutelu apteegireformist (õiguskomisjoni ja  sotsiaalkomisjoni ühisistung 03.04.18) 

 Naiste tugikeskuste pöördumine seoses kavandatava 5-aastase riigihankega (09.04.18) 

 Arutelu rahapesuvastase võitluse tõhustamisest (10.04.18; 17.04) 

 Väljasõit Riigi Infosüsteemide Ametisse koos riigikaitsekomisjoniga (15.05.18)  

 Arvamus Riigikaitsekomisjonile relvaseaduse muudatuste kohta (28.05.18) 

 Arutelu piirvanuse kaotamisest kaitseväeteenisutses Vabariigi valitsuse algatatud 

kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (447 SE) 

raames (ühine arutelu riigikaitsekomisjoniga 28.05.18) 

 Väljasõit idapiirile koos julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoniga (01.06.18) 

 Arutelu elanikkonna kaitse teemadel (ühine arutelu riigikaitsekomisjoniga 05.06.18) 

 Seisukoha kujundamine Päästeameti peadirektori kandidaadi Kuno Tammearu suhtes 

(19.03.2018) 

 Seisukoha kujundamine Kaitsepolitseiameti peadirektori kandidaadi Arnold Sinisalu 

suhtes (16.04.18) 

  Seisukoha kujundamine Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori kandidaadi Elmar 

Vaheri suhtes (16.04.18). 


